
REGULAMIN AKCJI „PLUSZAKI ŚMIECIAKI” 

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Regulamin określa ogólne warunki i zasady udziału w Akcji „Pluszaki – Śmieciaki”, dalej zwaną Akcją. 

2. Przystąpienie do Akcji oznacza akceptację niniejszego Regulaminu, który obowiązuje od dnia 

rozpoczęcia konkursu do czasu jego zakończenia. 

3. Z treścią regulaminu można zapoznać się w Urzędzie Miejskim na tablicy ogłoszeń oraz na stronie 

internetowej www.um.szczuczyn.pl 

 

ORGANIZATOR 

1. Organizatorem konkursu jest Urząd Miejski w Szczuczynie, Plac 1000-lecia 23, 19-230 Szczuczyn. 

2. Osobą uprawnioną do kontaktu jest Z-ca Burmistrza P. Krzysztof Zalewski w pokoju nr 15A w Urzędzie 

Miejskim lub pod numerem tel. 86 273 50 80. 

 

CEL KONKURSU  

1. Zwiększenie ilości selektywnych odpadów komunalnych zbieranych z terenu gminy Szczuczyn. 

2. Poszerzenie wiedzy na temat selektywnego zbierania odpadów komunalnych, a w szczególności sposobu 

ich segregacji. 

3. Promowanie zachowań proekologicznych wśród mieszkańców gminy Szczuczyn poprzez umocnienie 

przekonania o konieczności segregacji odpadów oraz odzyskiwania surowców wtórnych.  

 

GŁÓWNA ZASADA AKCJI  

Akcja polega na selektywnej zbiórce surowców wtórnych w postaci: makulatury, plastiku, szkła oraz 

metalu, za które będą przyznawane punkty w postaci naklejek. Określona liczba punktów uprawnia 

Uczestnika do odbioru nagrody w postaci Pluszaka – Śmieciaka.  

 

WARUNKI UCZESTNICTWA  

1. Uczestnikiem Akcji może zostać każdy mieszkaniec gminy Szczuczyn bez ograniczeń wiekowych.  

2. Akcja polega na zbieraniu przez Uczestników Punktów w postaci Naklejek na Folderze.  

3. Foldery te można uzyskać bezpłatnie w Urzędzie Miasta lub Wielobranżowym Przedsiębiorstwie 

Komunalnym – Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp.zo.o. (WPK-TBS) przez cały czas trwania 

akcji. Folder składa się z 4 stron, każda z nich przeznaczona jest dla innego rodzaju odpadów, które będą 

przyjmowane w ramach Akcji tj.: plastikowi, papierowi, szkle i metalowi. 

4. Uczestnik otrzymuję 1 Naklejkę za każdy 1 kg makulatury, szkła lub metalu oraz 1 naklejkę za każde 

0,5 kg plastiku. 



5. Zebrane surowce wtórne Uczestnik przekazuje we własnym zakresie do Punktu Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych (PSZOK) działającego przy WPK-TBS od poniedziałku do piątku w godzinach 

8-15 przy ulicy Sienkiewicza 15 w Szczuczynie. Naklejki otrzymane od pracownika WPK-TBS  

po uprzednim zważeniu surowców Uczestnik samodzielnie przykleja w Folderze.  

6. Uczestnik zobowiązany jest  dostarczyć  surowce do punktu odbioru w odpowiednim stanie tj.: 

a) zbierane surowce powinny być czyste, 

b) butelki plastikowe powinny być zgniecione i zakręcone, przekazywane w przeźroczystych workach, 

c) makulatura powinna być ułożona w stosik i przewiązana sznurkiem. 

7. Aby otrzymać Pluszaka Śmieciaka należy zebrać odpowiednio: 

a) 50 kg makulatury lub 

b) 10 kg plastiku lub 

c) 50 kg szkła lub 

d) 50 kg metalu 

8. Śmieciaki dostępne są w 4 rodzajach (kolorach). Każdy z nich odpowiada danemu rodzajowi zbieranych 

odpadów. Uczestnik otrzymuje Śmieciaka przypisanego do surowców wtórnych, za zbiórkę których 

uzyskał punkty uprawniające go do odebrania Pluszaka.  

9. Punkty za Naklejki umieszczone na odrębnych folderach nie sumują się. 

10. Organizator zastrzega, że liczba Śmieciaków (w tym ich rodzaj) jest ograniczona.  

 

CZAS TRWANIA KONKURSU: 

Zbiórka odpadów komunalnych odbywać się będzie od 3 kwietnia do 31 grudnia 2017 


