
                                                                                                                                                     
 

Konkurs dofinansowany ze środków 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 

                                                                                 Turek, dnia 06.10.2016r. 
 

Regulamin konkursu wiedzy  
o segregacji odpadów komunalnych 

 
Organizator: 

- Gmina Miejska Turek 

 
Cel konkursu: 
- zwiększenie wiedzy na temat selektywnego zbierania odpadów komunalnych, a w 
szczególności sposobu segregacji odpadów komunalnych na terenie Gminy Miejskiej Turek, 

- promowanie zachowań proekologicznych wśród mieszkańców Gminy Miejskiej Turek poprzez 

ugruntowanie przekonania o konieczności segregacji odpadów komunalnych oraz odzyskiwania 
surowców wtórnych. 
 

Warunki uczestnictwa: 

1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych (klasy IV-VI) oraz szkół 

gimnazjalnych z terenu Gminy Miejskiej Turek. 

2. Każda szkoła  przeprowadza eliminacje wewnętrzne (etap I konkursu), w wyniku których do II 

etapu konkursu może zgłosić maksymalnie 5 uczestników. 

3. II etap konkursu, przeprowadzony zostanie w formie pisemnej (test wiedzy zawierający 

pytania otwarte oraz wielokrotnego wyboru), w dwóch kategoriach: 

a) szkoły podstawowe, 

b) szkoły gimnazjalne.  

4. Pytania konkursowe do II etapu konkursu zostaną przygotowane przez pracowników 

Wydziału Inżynierii Miejskiej Urzędu Miejskiego w Turku w oparciu o ogólnodostępne zasady 

gospodarki odpadami, w tym zasady segregacji odpadów obowiązujących w Gminie Miejskiej 

Turek. 

 

Terminy: 

1. Każda szkoła zgłasza do Urzędu Miejskiego w Turku Wydział Inżynierii Miejskiej (pok. 107), 

uczestników konkursu wyłonionych w etapie I w terminie do dnia 14 listopada 2016r.  

2. Zgłoszenie musi zawierać następujące informacje: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwę szkoły 

imię i nazwisko uczestnika, wiek i klasę 

nazwę, adres placówki szkoły, do której uczęszcza uczestnik 

imię nazwisko nauczyciela oraz telefon kontaktowy 

telefon kontaktowy do rodzica/opiekuna prawnego 
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3. Test wiedzy w ramach II etapu konkursu odbędzie się dnia 19 listopada 2016r. w siedzibie 

Gimnazjum nr 1 im. Lotnictwa Polskiego w Turku przy ul. Broniewskiego 5, o godz. 10.30 

 

Wręczenie nagród 
1. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi dnia 19 listopada 2016r. ok. godz. 12.00 

3.  Organizator przewiduje następujące nagrody główne: 

a) kategoria szkoły podstawowe: 

- za I miejsce: namiot, 

- za II miejsce: komputerowa gra edukacyjna, 

- za III miejsce: plecak. 

b) kategoria szkoły gimnazjalne: 

- za I miejsce: namiot, 

- za II miejsce: słuchawki, 

- za III miejsce: plecak. 

Ponadto, dla pozostałych uczestników etapu II konkursu wiedzy przewidziano zestawy 

upominkowe. 

4. Wręczenie nagród laureatom odbędzie się w dniu 19 listopada 2016 r. podczas pikniku  

ekologicznego pt.„Ekologicznie postępujemy, więc segregujemy” w Turku zorganizowanego na 

terenie Gimnazjum nr 1 im. Lotnictwa Polskiego w Turku przy ul. Broniewskiego 5 

5. Przy wręczeniu nagród musi być obecny laureat wraz z rodzicem lub prawnym opiekunem. 

6. Odbierający nagrodę (o wartości ponad 200 zł/szt brutto) musi być pełnoletni i zobowiązany 

jest do wypełnienia protokołu odbioru nagród i podania następujących danych: 

imienia i nazwiska, PESEL-u, daty urodzenia, adresu zamieszkania z kodem pocztowym oraz 

podpisu. 

7. Rodzice lub opiekunowie prawni złożą oświadczenie stanowiące załącznik nr 1, że wyrażają 

zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 

 

Postanowienia końcowe 
1. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu. 

2. Nagrody nie podlegają wymianie. 

3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu, miejsca i godziny wręczenia 

nagród. 

 

Kontakt 

Wszelkie zapytania dotyczące konkursu proszę kierować do Joanny Kędziory- Misiak tel. 

63 289 61 71 
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Załącznik nr 1 do regulaminu konkursu wiedzy  o segregacji odpadów komunalnych 
 

 
 
 
 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

 

 

Ja, niżej podpisany(a)………………………………………………………………………, 

zamieszkały(a) w ……………………………………………………………………...……, 

identyfikujący się nr PESEL……………………………………………………………….., 

działając jako przedstawiciel ustawowy mojego małoletniego dziecka 

………………………………………………………………………………………………… 

uczęszczającego do………………………………………………………………………… 

zamieszkałego jw., wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego 

dziecka zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. 

U.2016 r., poz. 922) w zakresie koniecznym do prawidłowego uczestnictwa mojego dziecka w 

Konkursie na najciekawszy strój wykonany z wykorzystaniem odpadów komunalnych 

organizowanym przez Gminę Miejską Turek. 

 

 

…………………………………………………………..................... 
Miejscowość, data i podpis rodzica/opiekuna prawnego 


