
 

Bielsk,  Brudzeń Duży,  Czerwińsk nad Wisłą,  Drobin,  Gąbin,     
gm. Gostynin,  Łąck ,  Pacyna ,  Słupno,  Stara Biała,  Staroźreby,  
Szczawin Kościelny,  Wyszogród  

 

„KONKURS WIEDZY - SEGREGUJ ODPADY” 

 

1. Organizatorem konkursu jest Związek Gmin Regionu Płockiego, ul. Zglenickiego 42, 09-411 Płock.  

2. Konkurs rozpocznie się w dniu 30.08.2015 roku podczas imprezy „Dożynki Gminne 2015” Stara Biała 

– Teren rekreacyjny przy Urzędzie Gminy „szkółki” około godziny 14.30.  

3. Celem konkursu jest promowanie zachowań   proekologicznych wśród mieszkańców Gminy Stara Biała, 

poprzez ugruntowanie przekonania o konieczności segregacji odpadów komunalnych oraz odzyskiwania 

surowców wtórnych.  

4. Nagrodą w konkursie jest telewizor. Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę rzeczową, ani na jej 

równowartość pieniężną. Fundatorem nagrody jest Wójt Gminy Stara Biała oraz Zarząd Związku Gmin 

Regionu Płockiego.  

5. Nad prawidłowością przebiegu konkursu będzie czuwać komisja konkursowa w składzie:  

-  Joanna Bodal – Specjalista koordynator zespołu ds. windykacji w Biurze Związku Gmin Regionu 

Płockiego,  

-  Anna Fabirkiewicz młodszy referent ds. obsługi systemu  w Biurze Związku Gmin Regionu Płockiego,  

6. Konkurs odbywa się w dwóch etapach:  

Etap I – losowanie:  

- w losowaniu bierze udział każdy, kto złożył deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, dotyczącej nieruchomości położonej na terenie Gminy Stara Biała, wybrał selektywny 

sposób oddawania odpadów, regularnie uiszcza opłatę oraz systematycznie segreguje odpady,  

- wyłączeniu podlegają pracownicy Związku Gmin Regionu Płockiego oraz Urzędu Gminy Stara Biała, a 

także pozostałe osoby ujęte w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

obejmujących w/w pracowników,  

- wylosowany zostanie jeden los przez osobę z publiczności,  

- po wylosowaniu członek komisji odczyta dane wylosowanej osoby: imię i nazwisko oraz miejscowość,  

- wylosowana osoba zostanie poinformowana telefonicznie lub osobiście o możliwości wzięcia udziału w II 

etapie konkursu,  

- kandydat zgłosi się do stoiska Związku Gmin Regionu Płockiego i przedstawi pracownikom ZGRP dowód 

tożsamości w celu potwierdzenia danych,  

- prawo do udziału w II etapie konkursu wygasa w przypadku gdy:  

 kandydat nie będzie obecny na imprezie i mimo powiadomienia nie zgłosi się do stoiska ZGRP do 

godziny 16.30 w dniu imprezy,  

 kandydat nie wyrazi zgody na udział w II etapie konkursu,  

 kandydat nie przedstawi dowodu tożsamości w celu potwierdzenia danych,  

 będą miały miejsce inne obiektywne okoliczności (np. nietrzeźwość kandydata) uniemożliwiające 

udział kandydata w II etapie.  

  

Etap II – sprawdzian wiedzy na temat segregacji odpadów:  

-  kandydat odpowie na pytanie dotyczące selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,  

-  warunkiem otrzymania nagrody jest udzielenie poprawnej odpowiedzi przez wylosowaną osobę,  

7. Wręczenie nagrody odbędzie się na scenie około  godz. 18.00 przez fundatora nagrody głównej.  



8. Odebranie nagrody będzie potwierdzone podpisem mieszkańca na oświadczeniu.  

9. W przypadku braku imprezy lokalnej w jednej z trzynastu gmin objętych przez ZGRP systemem 

gospodarowania odpadami komunalnymi, konkurs wiedzy odbędzie się w siedzibie Związku Gmin Regionu 

Płockiego, ul. Zglenickiego 42, budynek S,  09-411 Płock w październiku 2015 roku. 

Dokładny termin konkursu będzie podany do wiadomości Mieszkańców Gminy za pośrednictwem strony 

internetowej www.odpady.zgrp.pl   

Losowanie odbędzie się w obecności komisji konkursowej przedstawiciela Sponsora,  Urzędu Gminy bądź 

Urzędu Miasta i Gminy oraz przybyłych mieszkańców.  
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