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Regulamin 

Konkursu zbiórki makulatury 

pn.: „Wielka zbiórka makulatury w gminie Kozienice 2021”. 

 

1. Organizatorem konkursu pn.: „Wielka zbiórka makulatury w gminie Kozienice 2021” jest 

Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. 

2. Konkurs został objęty Honorowym Patronatem Burmistrza Gminy Kozienice. 

 

3. Cel konkursu: 

a) kreowanie prawidłowych postaw w zakresie gospodarowania odpadami, 

b) rozwijanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego poprzez codzienne 

działania we własnym domu, szkole, najbliższym otoczeniu, 

c) pobudzenie świadomości, że stan środowiska naturalnego jest naszą wspólną odpowiedzialnością 
dziś i jutro, 

d) propagowanie wśród mieszkańców gminy Kozienice postaw proekologicznych poprzez 

zaangażowanie ich we wspólne przedsięwzięcie związane z selektywną zbiórką makulatury, 
e) promowanie akcji ekologicznych. 

 

4. Uczestnicy konkursu: osoby indywidualne zamieszkałe na terenie miasta i gminy Kozienice. 

 
5. Przedmiotem konkursu jest zbiórka makulatury, do której zaliczamy: gazety, kolorowe 

czasopisma, książki, zeszyty, zapisane lub zadrukowane kartki, opakowania papierowe  

i kartonowe, torby papierowe, etc. Makulatura powinna być powiązana w paczki  w celu sprawnego 
odbioru i ważenia.  

 

6. Konkurs odbędzie się 22 maja 2021 roku przy siedzibie Kozienickiej Gospodarki Komunalnej 

Sp. z o.o., w godzinach od godz. 8
00

 do godz. 12
00

. 

 

7. Warunki uczestnictwa w konkursie: osoba indywidualna powinna dostarczyć własnym 
transportem co najmniej 20 kg makulatury do siedziby Kozienickiej Gospodarki Komunalnej Sp. z 

o.o., przy ul. Przemysłowa 15 w Kozienicach.  

 

8. Zasady konkursu dla osób indywidualnych: 

a) przyniesiona makulatura będzie ważona przez pracowników Kozienickiej Gospodarki Komunalnej.  

Po zważeniu i ustaleniu ilości dostarczonej makulatury, przekazujący  makulaturę otrzyma 

pokwitowanie z informacją,  jaką ilość makulatury dostarczył, godzinę jej zdania i ile przysługuje 
mu sadzonek. Następnie zostanie on skierowany do punktu, w którym będą wydawane sadzonki,    

Organizator dopuszcza, aby bardzo duże ilości makulatury dostarczyć do punktu selektywnej 

zbiórki odpadów PSZOK przy ulicy Chartowej w Kozienicach, gdzie pracownicy potwierdzą 
dostarczoną ilość na stosownym zaświadczeniu. 

b) za każde 20 kg makulatury przysługuje jedna sadzonka drzewa lub krzewu ozdobnego (osoba 

indywidualna może otrzymać maksymalnie 2 sadzonki) 

c) osobom, które  dostarczą powyżej 100 kg makulatury przysługuje, dodatkowo, jeden zestaw toreb 
do segregacji odpadów  

d) zbiórka makulatury rozpocznie się w dniu 22 maja 2021 r. i trwać będzie od godz. 8
00

 do godz. 

12
00

, 

e) dla trzech osób, które dostarczą największą ilość makulatury przewidziano nagrody rzeczowe, 

f) przy jednakowej ilości zebranej makulatury, o pierwszeństwie w przyznaniu nagrody, decyduje 

godzina przekazania makulatury do punktu jej zbiórki. 
 

9. Spośród uczestników konkursu zostaną wyłonieni laureaci I, II i III miejsca w Kategorii 

najlepszy mieszkaniec Gminy Kozienice. 

 

10.  Oficjalne zakończenie konkursu i wręczenie nagród wszystkim laureatom konkursu odbędzie 

się w dniu 22 maja o godz. 12
00

 na terenie Kozienickiej Gospodarki Komunalnej, ul. 

Przemysłowa 15 w Kozienicach.    
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11. Ochrona danych osobowych 

1. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 

r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kozienicka Gospodarka Komunalna  

Sp. z o. o., 26-900 Kozienice, ul. Przemysłowa 15, 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – bodo.radom@gmail.com, 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa Konkursie pn.: „Wielka zbiórka 

makulatury w gminie Kozienice” na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a  i f ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., 

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do 

przenoszenia danych, 

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 

7) Pani/Pana dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 

8) Pani/Pana osobowe nie są przekazywane do państw trzecich 

9) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować 

niemożliwością uczestnictwa w Konkursie, 

2. Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  

z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu 

uczestnictwa w Konkursie,  

3. Ponadto zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wizerunkowych 

budowania pozytywnego wizerunku Administratora w przestrzeni publicznej i w mediach.  

4. Postanowienia końcowe: 

a) niniejszy Regulamin dostępny jest  na stronie internetowej Kozienickiej Gospodarki Komunalnej 

Sp. z o.o.  www.kgkkozienice.pl 

b) uczestnicy biorący udział w Konkursie, akceptują zasady zawarte w niniejszym Regulaminie. 

c) udział w konkursie jest równoznaczny  z nieodpłatnym przeniesieniem na Kozienicką Gospodarkę 

Komunalną autorskich praw do wykonywanych zdjęć lub nagrań dokumentujących przebieg 

konkursu i ich prezentowanie publiczne, 

d) organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie konkursu. Wszystkie 

zmiany będą ogłaszane na stronie internetowej Kozienickiej Gospodarki Komunalnej, 

e) w sprawach spornych decydujący głos należy do Komisji Konkursowej. 
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