
"Drugie życie odpadów"

Regulamin konkursu
Dzień otwarty w sortowni 21.04.2018 r.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin określa warunki konkursu p.t. "Drugie życie odpadów".
2.  Organizatorem  jest  Gmina  Wołomin,  współorganizatorem  -  Miejski  Zakład
Oczyszczania Sp. z o.o. w Wołominie – fundator nagród.
3.  Konkurs  odbędzie  się  w  czasie  trwania  wydarzenia  pn.  Dzień  Otwarty  w
Sortowni MZO Sp. z o.o.  w Wołominie (zwanego dalej  Wydarzeniem),  przy ul.
Łukasiewicza 4, 21.04.2018r., w godzinach 10.00 do 13.00.
4. Celem konkursu jest propagowanie wśród mieszkańców gminy Wołomin zasad
prawidłowej segregacji odpadów oraz pokazanie, że odpady mogą zyskać swoje
drugie życie. Każdy z mieszkańców gminy Wołomin, który w czasie Wydarzenia
przy ul. Łukasiewicza 4, przyniesie do PSZOKU znajdującego się na terenie MZO
sprawnego  sprzętu  elektrycznego  lub  elektronicznego  oraz  poprawnie  udzieli
odpowiedzi  na  pytanie  dotyczące  segregacji  odpadów,  ma  szansę  wygrać
nagrodę w postaci roweru.

2. UCZESTNICY KONKURSU
1. Konkurs skierowany jest do pełnoletnich mieszkańców gminy Wołomin, którzy
21 kwietnia  2018  r.  w  czasie  trwania  Wydarzenia  przyniosą  sprawny  sprzęt
elektryczny lub elektroniczny, który może posłużyć komuś innemu ("zyska drugie
życie").
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest pozytywna weryfikacja w zakresie
złożenia  deklaracji  o  wysokości  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  a  także
wypełnienie zgłoszenia do udziału w konkursie (załącznik nr 1 do Regulaminu)
oraz  złożenie  oświadczenia  o  niezaleganiu  z  opłatami  za  zagospodarowanie
odpadów i akceptacji warunków konkursu określonych Regulaminem (załącznik
nr  2  do  Regulaminu),  dostępnych  na  stoisku  Wydziału  Ochrony  Środowiska
Urzędu Miejskiego w Wołominie w czasie trwania Wydarzenia, a także odpowiedź
na pytanie dotyczące selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy Wołomin.

3. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY
1.  Ogłoszenie  wyników  konkursu  nastąpi  w  do  26.04.2018r.  na  stronach
internetowych:  www.wolomin.org,  www.mzo.wolomin.pl Wręczenie  nagród
będzie miało miejsce 7.05.2018r. o godz.18.00. w Urzędzie Miejskim w Wołominie,
ul. Ogrodowa 4.
2.  Weryfikację  zgłoszeń  pod  kątem złożenia  deklaracji  o  wysokości  opłaty  za

http://www.wolomin.org/
http://www.mzo.wolomin.pl/


gospodarowanie  odpadami  przeprowadzi  wydział  merytoryczny  Urzędu
Miejskiego w Wołominie.
3. Wybór zgłoszenia przez przedstawiciela Organizatora jest ostateczny.
4. Wybrane  dwie osoby otrzymają nagrodę – rowery.

4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.  Regulamin  Konkursu  dostępny  jest  w  siedzibie  Organizatora  oraz  w  czasie
trwania  Wydarzenia  na  terenie  MZO  Sp.  z  o.  o.  w  Wołominie,  przy  ul.
Łukasiewicza 4, w dniu 21.04.2018 r.,  w godz. 10.00 – 13.00 oraz  na stronach:
www.wolomin.org, www.mzo.wolomin.pl 
2.  W  sprawach  nie  uregulowanych  Regulaminem  zastosowanie  znajdą
odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Konkurs nie jest "grą losową" w rozumieniu ustawy z 19 listopada 2009 r. o
grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 471).
4.  Dane Uczestników Konkursu będą chronione zgodnie  z  Ustawą o  Ochronie
Danych  Osobowych  (t.j.  Dz.  U.  z  2016,  poz.  922).  Uczestnikom  Konkursu
przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, w tym
celu powinni się oni skontaktować z Organizatorem, który jest administratorem
danych w rozumieniu Ustawy o Ochronie Danych Osobowych. Podanie danych
jest dobrowolne, lecz konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia konkursu.
6. Informacje o konkursie można uzyskać pod numerem telefonu 22 763 30 19
lub e-mailowo: michal.kawka@wolomin.org.pl
7.  W  konkursie  nie  mogą  brać  udział  pracownicy  Organizatora  i
Współorganizatora.

mailto:michal.kawka@wolomin.org.pl
http://www.mzo.wolomin.pl/
http://www.wolomin.org/


Załącznik nr 1 do regulaminu konkursowego „Drugie życie odpadów"
Dzień otwarty w sortowni 21.04.2018 r.

Zgłoszenie do konkursu "Drugie życie odpadów"
Dzień otwarty w sortowni 2018

21.04.2018 r.

Imię ………………………………………………………………………...

Nazwisko…………………………………………………………...

adres …………………………………………………………………...

PESEL…………………………………………………………………..

Dane  Uczestników Konkursu  będą  chronione  zgodnie  z  Ustawą  o  Ochronie  Danych
Osobowych  (t.j.  Dz.  U.  z  2016,  poz.  922).  Uczestnikom Konkursu  przysługuje  prawo
dostępu do treści  swoich danych oraz  ich  poprawiania,  w tym celu  powinni  się  oni
skontaktować z Organizatorem, który jest administratorem danych w rozumieniu Ustawy
o Ochronie Danych Osobowych.  Podanie  danych jest  dobrowolne,  lecz  konieczne do
wzięcia udziału w Konkursie. Dane osobowe zostaną wykorzystane tylko na potrzeby
konkursu.

podpis



Załącznik nr   2   do Regulaminu konkursu

Wołomin, 21.04.2018r.

Oświadczenie

Niniejszym oświadczam, że jestem mieszkańcem Gminy Wołomin i nie zalegam z
opłatami  za  wywóz  nieczystości  stałych  oraz,  że  akceptuję  Regulamin  konkursu  p.t.
"Drugie życie odpadów".

                                                                    ...................................................
                                                                           (data, podpis)



Wołomin,   .2018r.

Oświadczenie odbioru nagrody w konkursie "Drugie życie odpadów"

Niniejszym  oświadczam,  iż  odebrałem.............................................................................
za uczestnictwo w konkursie p.t. "Drugie życie odpadów".

Osoba otrzymująca nagrodę                                                Przedstawiciel Gminy Wołomin

..........................................................                    ...................................................................
(data, podpis, dane osobowe)                                 (data, podpis)


