
REGULAMIN KONKURSU  

PN. „Z SEGREGACJA NA TAK” 

1. Postanowienia ogólne 

1.1. Organizator 

Organizatorem konkursu wiedzy ekologicznej jest Gmina Brody. Konkurs jest częścią 

zadania pn. „kampania edukacyjno-informacyjna BRODZKIE SPOTKANIE WOKÓŁ 

ŚMIETNIKA”, realizowanego w ramach programu priorytetowego z dziedziny edukacji 

ekologicznej prowadzonego przez WFOŚiGW w Zielonej Górze pn. „Kampania edukacyjno-

ekologiczna dla mieszkańców województwa lubuskiego SPOTKANIE WOKÓŁ 

ŚMIETNIKA”   

 

1.2. Cel konkursu 

Celem konkursu jest propagowanie poprawnej segregacji odpadów komunalnych. 

1.3. Uczestnicy 

Konkurs adresowany jest do właścicieli nieruchomości zamieszkałych którzy zgłosili 

segregację odpadów komunalnych oraz którzy prawidłowo wykonują ten obowiązek. 

 

1.4. Założenia organizatorskie 

Celem konkursu jest propagowanie prawidłowej segregacji odpadów komunalnych. 

Wśród osób, które mają zgłoszoną segregację odpadów komunalnych, przejdą pozytywnie 

szczegółową kontrolę segregowania odpadów komunalnych oraz wypełnią zgłoszenie  

do konkursu rozlosowane zostaną nagrody rzeczowe. 

Aby wziąć udział w losowaniu należy: 

- być właścicielem nieruchomości zlokalizowanej na terenie gminy Brody zgodnie z 

deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

- mieć zgłoszoną segregację odpadów komunalnych  

- w dniach szczegółowej kontroli odpadów komunalnych wystawić pojemnik na odpady 

komunalne do kontroli. Pojemnik powinien być podpisany w taki sposób, aby było możliwe 

jego oprawne przypisanie do danej nieruchomości (dotyczy w szczególności zabudowań 

wielorodzinnych) 

- przejść szczegółową kontrolę segregacji pozytywnie, 

- wypełnić kartę zgłoszeniową. 

 

Formularze zgłoszeniowe zostaną udostępnione na stronie internetowej organizatora 

www.brody.pl  oraz w Urzędzie Gminy Brody. 

Rozstrzygnięcie konkursu zostanie ogłoszone na Festynie ekologicznym „Eko-festyn” 

21.07.2018r. organizowanego przez Urząd Gminy Brody jak i opublikowane na stronie 

internetowej Urzędu. 

Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją przez uczestników 

warunków zawartych w niniejszym regulaminie.  

 

3. Termin i miejscowości przeprowadzenia sprawdzenia poprawności segregowania 

odpadów komunalnych 

- 21.05.2018r. w miejscowościach: Brody, Nabłoto, Proszów, Żytni Młyn, 



- 23.05.2018r. w miejscowościach: Biecz, Grodziszcze, Jasienica, Jałowice, Lasek, 

- 30.05.2018r. w miejscowościach: Brożek, Janiszowice, Jeziory Dolne, Jeziory Wysokie, Marianka, 

Suchodół, Zasieki, 

- 28.05.2018r. w miejscowościach: Datyń, Koło, Kumiałtowice, Wierzchno, 

 

4. Termin i miejsce nadesłania kart zgłoszeniowych  

Karty zgłoszeniowe do konkursu należy wydrukować wypełnić i dostarczyć do Urząd Gminy 

Brody, Rynek 2, 68-343 Brody do 29 czerwca 2018r.  

  

5. Nagrody 

Spośród osób spełniających warunki niniejszego regulaminu wylosowane zostaną: 

- 4x kompostownik  

- 4x zestaw koszy do segregacji odpadów komunalnych  

- 4x stojak na worki do segregowania odpadów komunalnych  

- 4x zgniatarki puszek  

- gry ekologiczne, 

- gadżety ekologiczne. 

 

6. Wykorzystywanie prac i ochrona danych osobowych 

 

1. Uczestnik Konkursu, poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich 

danych osobowych przez Organizatora. Dane osobowe uczestników Konkursu będą 

przetwarzane do celów związanych z organizowaniem Konkursu, przy zachowaniu zasad 

określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.). 

2. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez uczestników Konkursu będzie 

Organizator. 

3. Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania 

i prawo do żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych.  

4. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie w celach związanych 

z udziałem i rozstrzygnięciem Konkursu jest dobrowolne, jednak niezbędne do 

przekazania nagrody.  

7. Postanowienia końcowe 

 Jedno zgłoszenie dotyczące jednej nieruchomości może otrzymać maksymalnie jedną 

nagrodę 

 Nieruchomości z udokumentowana poprawną segregacją, ale bez karty zgłoszeniowej 

nie mogą wziąć udziału w konkursie. 

 Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian regulaminu konkursu. 

 Dodatkowe informację o konkursie można uzyskać zadając pytania ma adres e-mail 

odpady@brody.pl 

 

 

 

 

  

mailto:odpady@brody.pl


Załącznik nr 1 

 

Formularz zgłoszeniowy do konkursu  

pn. „Z SEGREGACJA NA TAK”  
 

Imię i nazwisko uczestnika konkursu  

 

……………………………………………………..…………………………………………. 

Dane kontaktowe: 

 adres zamieszkania: 

……………………………………………………………………………………. 

................................................................................................................................. 

 adres korespondencyjny: 

…………………………………………………………………………………… 

................................................................................................................................ 

 nr telefonu, adres E-mail: 

…………………………………………………………………………………… 

……........................................................................................................................ 

 

 

1. Oświadczam, że znam i akceptuję postanowienia Regulaminu konkursu. 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora do celów 

związanych z organizowaniem Konkursu, przy zachowaniu zasad określonych w ustawie 

o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) 
3. W przypadku niezgodności z prawdą ww. Formularza zgłoszeniowego zgadzam się ponieść 

całkowitą i wyłączną odpowiedzialność z tego tytułu, w szczególności zobowiązuję się 

pokryć w całości ewentualną szkodę oraz wszelkie udokumentowane koszty z tym związane. 

4. W przypadku wygranej, wyrażam zgodę na publikację na stronie internetowej Organizatora 

danych takich ja: imię, nazwisko oraz nagrody. 

 

 

 

 

___________________________________________ 
Imię i nazwisko uczestnika konkursu lub opiekuna prawnego 

data i podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 


