W dniu 01.09.2018 (sobota) podczas Pikniku Ekologicznego
„Nie truj-miej wpływ na to czym oddychasz”
PGK Sp. z o. o. w Opocznie organizuje trzecią część
„Zakręconego konkursu”
polegającego na zbiórce plastikowych nakrętek

Regulamin konkursu:
1. Konkurs dedykowany dla wszystkich osób.
2. Celem konkursu jest promowanie i rozpowszechnianie świadomości ekologicznej,
proekologicznych zachowań i upowszechnianie dobrych praktyk służących
ochronie środowiska.
3. Konkurs polega na zbiórce plastikowych nakrętek (mogą to być nakrętki po
napojach, sokach, kosmetykach).
4. Potwierdzeniem uczestnictwa w konkursie będzie dostarczenie zebranych
nakrętek w ilości co najmniej 0,5 kg w dniu 01.09.2018r. podczas Pikniku
Ekologicznego nad zalewem w Opocznie do stoiska PGK Sp. z o. o. w Opocznie
w godzinach od 14.00 do 16.00.
5. Opakowanie z dostarczonymi nakrętkami musi być podpisane danymi uczestnika
konkursu (imię i nazwisko oraz kontaktowy numer telefonu).
6. Uczestnikowi, który dostarczy największą ilość zebranych nakrętek zostanie
przyznana nagroda główna konkursu. Ilość określona będzie według wagi
dostarczonych nakrętek. Nakrętki będą ważone w momencie dostarczenia.
7. Wszystkie zebrane i przekazane odpady – nakrętki plastikowe pozostaną
własnością P.G.K. Sp. z o.o. w Opocznie.
8. Komisja Konkursowa przy rozstrzygnięciu konkursu będzie brała pod uwagę tylko
te opakowania z nakrętkami, które zostały dostarczone z zachowaniem zasad
określonych w pkt. 4. i 5. niniejszego regulaminu.
9. Warunkiem przyznania nagrody jest obecność uczestnika podczas ogłoszenia
wyników, po zakończeniu konkursu. W przypadku braku uczestnika, który wygrał
konkurs w momencie wręczania nagrody, nagrodę otrzyma uczestnik, który zajmie
kolejne miejsce. Warunkiem otrzymania nagrody jest odbiór osobisty na scenie
w dniu Pikniku
10. Główną nagrodą w konkursie jest tablet
Dodatkowo każdy kto przyniesie i przekaże nakrętki do stoiska organizatora
konkursu w minimalnej, wymaganej ilości – 0,5 kg) otrzyma upominek.
11. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy PGK Sp. z o. o. w Opocznie oraz
ich rodziny.
12. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie
danych osobowych w tym umieszczenie wizerunku na stronie internetowej oraz
Facebook`u Przedsiębiorstwa
13. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie jest równoznaczne z akceptacją
postanowień niniejszego regulaminu.

