Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie

Regulamin konkursu
„Chełmska akcja segregacja”
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§1
Konkurs „Chełmska akcja segregacja”, zwany dalej Konkursem, jest konkursem
organizowanym przy współpracy z Urzędem Miasta Chełm w ramach 27. Akcji
„Sprzątanie Świata – Polska” na terenie naszego miasta.
Organizatorem Konkursu jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wołyńskiej 57, 22-100 Chełm.
Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem potwierdzającym zasady Konkursu.
Za datę rozpoczęcia Konkursu należy przyjąć datę publikacji na stronie internetowej
Organizatora www.mpgk.chelm.pl .

§2
1. Celem konkursu jest edukacja ekologiczna mieszkańców Chełma w zakresie właściwej
segregacji odpadów, zgodnie z systemem segregacji na 5 frakcji oraz tworzenie
funkcjonalnych i estetycznych altanek na odpady. Ponadto zadaniem akcji jest
podkreślenie współodpowiedzialności mieszkańców i zarządców nieruchomości za
utrzymanie czystości w altanach śmietnikowych, zapewnienie dostępu pracownikom
firm komunalnych do miejsc składowania odpadów
§3
1. Konkurs adresowany jest do administratorów i Zarządców nieruchomości zabudowy
wielorodzinnej na terenie miasta Chełm (wspólnoty i spółdzielnie).
2. Konkurs ma charakter dobrowolny.
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§4
Rozstrzygnięcie Konkursu przewidziane jest na dzień 30 września 2020 r.
Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w dniu rozstrzygnięcia na stronie internetowej
Organizatora www.mpgk.chelm.pl.
Zwycięzca zostanie poinformowany o dacie odbioru nagrody drogą mailową lub
telefoniczną.
Decyzja Komisji Konkursowej w sprawie rozstrzygnięcia Konkursu jest ostateczna.

§5
1. Aby przystąpić do konkursu, należy wysłać minimum 4 zdjęcia pokazujące miejsce
gromadzenia odpadów (altankę lub boks śmietnikowy) ukazujące je z różnych stron –
zarówno zewnątrz jak i wewnątrz.

2. Przekazanie zdjęć jest jednoznaczne z oświadczeniem Uczestnika Konkursu, że
przysługuje mu do nich autorskie prawo majątkowe i osobiste, a także wyraża zgodę
na prezentowanie zdjęć w celach informacyjno-edukacyjnych i zamieszczenie ich na
stronie internetowej Organizatora www.mpgk.chelm.pl, w mediach i portalach
społecznościowych.
3. Zgłoszenie należy przesłać drogą elektroniczną do dnia 28 września 2020 r. na adres
dominika.bialasz@mpgk.chelm.pl.
4. Zgłoszenia dokonuje administrator lub Zarządca nieruchomości zabudowy
wielorodzinnej, na terenie której znajduje się miejsce gromadzenia odpadów.
5. W zgłoszeniu należy podać dane kontaktowe Zgłaszającego Zarządcy (imię i nazwisko,
nr telefonu, adres e-mail) oraz dokładną lokalizację miejsca gromadzenia odpadów,
biorącego udział w konkursie.
6. Administrator lub zarządca nieruchomości wielorodzinnych może zgłosić do konkursu
kilka altanek śmietnikowych, ale nagrodę będzie mogła otrzymać tylko jedna z nich
§6
1. Kryterium oceny będą:
a) wygląd i estetyka – zagospodarowanie wewnątrz i wokół altanki lub boksu
śmietnikowego;
b) funkcjonalność – dostępność miejsca gromadzenia odpadów dla pracowników
i pojazdów odbierających odpady;
c) czystość – utrzymanie czystości wewnątrz i wokół altanki lub boksu
śmietnikowego;
d) prawidłowość segregacji – aspekt edukacyjny biorący pod uwagę zgodność
z obowiązującym systemem segregacji podzielonym na 5 frakcji.
2. Oceny nadesłanych zgłoszeń dokona Komisja Konkursowa składająca się
z 2 pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. oraz
1 pracownika Departamentu Komunalnego Urzędu Miasta Chełm.
3. Nagrodą w konkursie jest fotopułapka ufundowana przez Miejskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie.
§7
Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego
regulaminu.

