REGULAMIN KONKURSU

„Mistrzowie zbiórki makulatury 2017 r.”
I ETAP
I

Organizatorzy:

II

Zasady uczestnictwa:

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.
w Darłowie, mieszczące się przy ul. 1-go Maja 1
Kontakt:
Dominika Konstantynow, nr tel. 094 314 26 11 – dokumentacja, odbiór
makulatury
Sebastian Grywiński, nr tel. 094 314 26 11, 603 217 792 – odbiór
makulatury

1. W konkursie mogą brać udział placówki oświatowe z terenu miasta
Darłowo, które w okresie od 01.03.2017 r. do 31.05.2017 r. zgromadzą
makulaturę
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie przez
placówkę oświatową zgłoszenia, które stanowi załącznik numer 1 do
niniejszego regulaminu
Zgłoszenie należy przesłać pocztą tradycyjną bądź faxem do dnia:
 31.03.2017 r. (załącznik nr 1),
na adres:
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. 1–go Maja 1
76-150 Darłowo
Fax. 0 94 314 5391
3. Zbieramy:
 Czasopisma, gazety
 Książki pozbawione okładek
Pozostała makulatura nie będzie odbierana!!!

III

Przebieg konkursu:

1. Dzieci/uczniowie zbierają makulaturę w terminie od 01.03.2017 r. do
31.05.2017 r.
2. Makulatura powinna być czysta i przewiązana sznurkiem
3. Wyznaczony przez Dyrekcję placówki oświatowej koordynator
konkursu odbiera od uczestników zebraną makulaturę zgodnie
z podpunktem 2. pkt. IV, waży makulaturę przyniesioną przez danego
uczestnika i ewidencjonuje
4. Makulatura będzie odbierana bezpośrednio przez organizatora konkursu,
po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym pod numerem telefonu:
0 94 314 26 11

Placówki oświatowe są zobowiązane do organizacji załadunku
makulatury

IV

Kryteria oceny:

1. Komisja konkursowa powołana przez Dyrektora MPGK Sp. z o. o.
w Darłowie, na podstawie zestawień - wybierze 3 placówki oświatowe,
które zebrały największą ilość makulatury w przeliczeniu na jednego
ucznia szkoły bądź przedszkolaka (do przeliczeń wskaźnika wykorzystane
będą dane z formularza zgłoszeniowego – załącznik nr 1 oraz dane z karty
ewidencji makulatury – zostaną one dostarczone przez organizatora)
2. Od decyzji komisji nie przysługuje odwołanie
3. Wszystkie placówki oświatowe otrzymają dyplom uczestnictwa.

V

Ogłoszenie wyników:

VI

Nagrody dla laureatów:

Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie ostatecznych wyników nastąpi do
dnia 16.06.2017 r.

1. Co miesiąc trzech najlepszych zbieraczy z danej placówki oświatowej,
wytypowanych przez opiekuna otrzyma dyplom oraz nagrodę
(załącznik nr 2)
2. Nagrody dla placówek oświatowych:
 I miejsce
– 1 500 zł
 II miejsce
– 1 000 zł
 III miejsce – 500 zł

