Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie

REGULAMIN KONKURSU „NAKRĘCAMY SZKOŁY”

1.

2.
3.
4.

§1
Konkurs „Nakręcamy szkoły”, zwany dalej Konkursem, jest konkursem i zarazem akcją
charytatywną organizowaną przy współpracy z Urzędem Miasta Chełm oraz
Stowarzyszeniem Towarzystwo Przyjaciół Chełma.
Organizatorem Konkursu jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
z siedzibą przy ul. Wołyńskiej 57, 22-100 Chełm.
Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem potwierdzającym zasady Konkursu
„Nakręcamy szkoły”.
Za datę rozpoczęcia Konkursu należy przyjąć datę publikacji na stronie internetowej
Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie
www.mpgk.chelm.pl.

§2
1. Celem Konkursu jest edukacja młodzieży szkolnej w zakresie recyklingu, propagowanie
zachowań proekologicznych i wprowadzenie nawyku selektywnego zbierania odpadów.
2. Zbiórka nakrętek poprawi edukację ekologiczną, świadomą segregację odpadów oraz
uwrażliwi młodzież naszego miasta na potrzebę wsparcia i pomocy potrzebującym.
§3
1. Konkurs adresowany jest do publicznych szkół podstawowych Miasta Chełm.
§4
1. Finał konkursu przewidziany jest na dzień 18.09.2020 r.
2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 21.09.2020 r. na stronie internetowej
www.mpgk.chelm.pl.
3. Zwycięzca zostanie poinformowany o dacie odbioru nagrody drogą mailową.
§5
1. Zbierane nakrętki powinny być składowane zgodnie z obowiązującymi przepisami
sanitarnymi, bhp i przeciwpożarowymi na terenie placówki w workach.
2. W ramach akcji należy zbierać tylko plastikowe nakrętki po napojach, wodach, płynach i
szamponach.
3. Zebrane w jednej placówce nakrętki należy zgromadzić w workach oznaczonych w sposób
trwały nazwą i adresem szkoły.

4. Szkoły biorące udział w Konkursie zobowiązane są najpóźniej w dniu 17.09.2020 r. zgłosić
pracownikom MPGK Sp. z o.o. odbiór worków z nakrętkami drogą elektroniczną na adres
mailowy dominika.bialasz@mpgk.chelm.pl.
5. W dniu 18.09.2020 r. zgromadzone worki z nakrętkami zostaną odebrane przez
pracowników MPGK Sp. z o.o. ze szkół, które dokonały zgłoszenia.
6. Worki zgromadzone przez poszczególne placówki zostaną zważone w Punkcie Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Bieławin 5 w Chełmie, masa nakrętek zostanie
podana do publicznej wiadomości na stronie MPGK Sp. z o.o.
§6
1. Szkoła, która zgromadzi największa masę nakrętek zostanie nagrodzona.
2. Rodzaj nagrody w Konkursie zostanie indywidualnie ustalona z dyrektorem zwycięskiej
placówki.
3. Wartość nagrody nie może przekroczyć kwoty 500,00 zł brutto.
§7
1. Nakrętki zebrane w ramach Konkursu „Nakręcamy szkoły” zostaną przekazane do
Stowarzyszenia Towarzystwo Przyjaciół Chełma w ramach obowiązującej współpracy
z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
2. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego
regulaminu.

Zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w konkursie.

