
Regulamin 
XV edycji  Konkursu 

„ Aluminiowa Góra Puszek ” 
 

Organizatorem Konkursu jest 
Międzygminne  Składowisko  Odpadów   Komunalnych  Sp. z o.o. 

 
§ 1 

Celem Konkursu jest: 

 promowanie selektywnej zbiórki surowców wtórnych ( puszek aluminiowych),  

 wykształcanie, utrwalanie i propagowanie zachowań proekologicznych, 

 przeciwdziałanie zaśmiecaniu najbliższego otoczenia, 

 wykazanie korzyści płynących ze zbiórki surowców wtórnych. 
 

§ 2 
Konkurs polega na zbieraniu puszek aluminiowych przez wychowanków placówek 
oświatowych. 
 

§ 3 
W Konkursie mogą wziąć udział: 

 Przedszkola,   

 Szkoły podstawowe, 

 Szkoły średnie. 
 

§ 4 
Warunki konkursu i jego przebieg: 

 Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich dzieci i młodzieży z placówek 
oświatowych.  

 Gotowość uczestnictwa w konkursie należy potwierdzić „Deklaracją udziału” 
przesłaną drogą elektroniczną na adres: biuro@msok.pl, pocztą na adres: 
Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. Toniszewo 31, 62-
104 Pawłowo Żońskie lub osobiście.  

 Zebrane puszki aluminiowe muszą być dostarczone do siedziby organizatora do 
dnia 30.06.2021 r., gdzie będą zważone i zaewidencjonowane.  

 Jeśli w workach znajdą się puszki metalowe, szkło lub inne przedmioty -
organizator zastrzega sobie prawo do odjęcia ich wagi z ogólnej masy.  

 Dostarczone puszki aluminiowe stają się własnością organizatora, a zysk z ich 
sprzedaży zostaje przeznaczony na zakup nagród.  

 Worki muszą być powiązane oraz podpisane drukowanymi literami 
(wodoodpornym markerem) Imieniem i Nazwiskiem uczestnika. 

 Niepodpisane worki nie będą kwalifikowały się do konkursu.  
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 Do dostarczonych puszek należy dołączyć listę wszystkich uczniów biorących 
udział w konkursie, na specjalnym druku dostępnym na stronie www.msok.pl.  

 Ważenie odbędzie się na wadze organizatora, a waga danego worka będzie 
przypisana odpowiedniemu uczestnikowi.  

 Przywozy puszek odbędą się w wyznaczonym przez organizatora  terminie od 
godziny 7:00 do 15:00. 

 Konkurs trwa do dnia 30.06.2021 r.  
 

§ 5 
Kryteria oceny: 

 Ilość, wyrażona w kilogramach, puszek aluminiowych zebranych i dostarczonych 
w ciągu trwania konkursu. 

 Laureaci do nagród indywidualnych zostaną wyłonieni spośród placówek 
dydaktycznych w następujących kategoriach: 

1. Przedszkola, 
2. Szkoły podstawowe, 
3. Szkoły średnie. 

 Nagrody indywidualne zostaną wręczone 10-ciu uczniom, którzy zebrali 
największą ilość puszek w każdej z wymienionych kategorii.    

 Nagrody dla placówek oświatowych zostaną wręczone 3-em placówką, które 
zebrały największą ilość puszek w każdej z wymienionych kategorii.  

 
§ 6 

Nagrody: 
 

 Nagrody indywidualne – nagrody rzeczowe – zostaną wręczone 
uczniom/przedszkolakom którzy zebrali największą ilość puszek. Nagrodzonych 
zostanie po dziesięciu uczestników z każdej z 3 kategorii (przedszkola, szkoły 
podstawowe oraz  szkoły średnie). 

 Nagrody rzeczowe dla placówek oświatowych zostaną wręczone trzem 
placówkom w każdej kategorii (przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły 
średnie), które łącznie dostarczyły największą ilość (kg) puszek. 

 Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania nagród dodatkowych lub 
wyróżnień, oraz ewentualnego nie przyznania nagród głównych w 
uzasadnionym przypadku.  

 
§ 7 

Ogłoszenie wyników konkursu: 

 Podsumowanie akcji i wręczenie nagród nastąpi w trakcie Dnia Otwartego 
Zakładu.  

 Zwycięzcy Konkursu  zostaną powiadomieni przez organizatora. 

 W Dniu Otwartym Zakładu, który ma formę pikniku rodzinnego, będą mogli 
uczestniczyć laureaci wraz z rodzinami oraz wszyscy mieszkańcy. 

http://www.msok.pl/


 W czasie pikniku przeprowadzane będą liczne konkursy z nagrodami, a spośród 
wszystkich uczestników będą losowane nagrody rzeczowe.     

 Dokładną datę finału konkursu połączonego z wręczaniem nagród i Dniem 
Otwartym Zakładu organizator przekaże w późniejszym terminie.  
 

§ 8 
Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Konkursu z przyczyn od niego 
niezależnych. 

 
 

 

 

 


