Regulamin konkursu „Przeglądamy domowe apteczki”

§1
1. Organizatorem konkursu jest Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego
w Głubczycach przy współudziale WFOŚiGW w Opolu.
2. Konkurs realizowany jest pod nazwą „Przeglądamy domowe apteczki” i kierowany jest do
sołectw z terenu Powiatu Głubczyckiego.

§2

Celem konkursu jest zaszczepienie poszanowania środowiska przyrodniczego oraz budowanie
świadomości w zakresie prawidłowych sposobów postępowania z odpadami. Konkurs jest zachętą do
propagowania postaw ekologicznych, przede wszystkim z zakresu selektywnego zbierania odpadów,
wśród mieszkańców Powiatu Głubczyckiego.

§3
Konkurs skierowany jest do mieszkańców sołectw z terenu Powiatu Głubczyckiego.

§4

Zasady konkursu:
1. Przedmiotem konkursu jest zebranie przez dane sołectwo jak największej ilości odpadów w
postaci przeterminowanych leków – TYLKO tabletki i czopki (bez kartoników i ulotek) oraz
maści.
2. Pojemniki na odpady muszą być umieszczone w zamykanym pomieszczeniu – miejscu
wskazanym przez sołtysa lub przedstawiciela sołectwa.
3. Kryterium oceny będzie ilość odpadów (w kg) podzielona przez ilość mieszkańców
w sołectwach (widniejąca w ewidencji ludności danej gminy na dzień 31.12.2014r.).
4. Ważenie odpadów nastąpi komisyjnie przy udziale Jury Starostwa Powiatowego
w Głubczycach i przedstawiciela sołectwa.

§5
1. Warunkiem uczestnictwa jest złożenie karty zgłoszenia.

2. Karta zgłoszenia i regulamin konkursu zostaną przekazane przedstawicielomsołectwa.
3. Udział w konkursie jest dobrowolny.
4. Do gromadzenia odpadów wykorzystane będą pojemniki przekazane sołectwom w 2014 roku
w ramach konkursu „Wiosenne porządki z odpadami” bądź zorganizowane we własnym
zakresie.
5. Organizator konkursu zapewni naklejki do oznakowania pojemników.
6. Zgłoszenie chęci uczestnictwa w konkursie będzie uważane za uznanie warunków regulaminu
oraz wyrażenie zgody na publikowanie danych osobowych.

§6

Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.

§7

1. Konkurs zostaje ogłoszony z dniem ukazania się regulaminu na stronie
www.powiatglubczycki.pl.
2. Karty zgłoszeniowe należy składać do dnia 03.07.2015r. w Wydziale Ochrony Środowiska
i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Głubczycach.
3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniach 10-20.08.2015r.
4. Rozdanie nagród oraz uroczyste odczytanie zwycięzców nastąpi na w dniu 13.09.2015r.
na Dożynkach Powiatowo- Gminnych w Głubczycach.

§8
We wszystkich sprawach nie uregulowanych regulaminem decyduje Jury i ostateczna interpretacja
regulaminu należy do Jury.

Głubczyce, dnia 12.05.2015r.

