
 

 

Regulamin konkursu internetowego 

„Segregacja odpadów komunalnych na terenie Gminy Koźmin 

Wielkopolski z uwzględnieniem PSZOK1” 

1. Konkurs realizowany jest w ramach projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 4 Środowisko, Działanie 4.2 Gospodarka 

odpadami, Podziałanie 4.2.1 Tworzenie kompleksowych systemów gospodarki odpadami 

oraz uzupełnianie istniejących.  

 

2. Organizatorem konkursu jest Gmina Koźmin Wielkopolski. 

3. Konkurs skierowany jest dla mieszkańców Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski. 

4. Celem konkursu jest: 

 podniesienie poziomu wiedzy nt. postępowania z odpadami oraz właściwego 

ich segregowania, 

 zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców  w zakresie zapobiegania 

powstawaniu odpadów komunalnych, 

 zwiększenia świadomości mieszkańców nt. roli PSZOK w systemie 

gospodarowania odpadami komunalnymi. 

5. Konkurs prowadzony będzie za pośrednictwem strony internetowej www.kozminwlkp.pl 

6. Zadanie konkursowe polega na udzieleniu odpowiedzi na 20 pytań dotyczących  zagadnień 

związanych z segregacją odpadów komunalnych na terenie Gminy Koźmin Wielkopolski.  

W miesiącu czerwcu, w każdy poniedziałek (3, 10, 17 i 24) na stronie internetowej 

www.kozminwlkp.pl zamieszczonych  zostanie pięć pytań konkursowych. 

7. Zadaniem uczestników konkursu będzie udzielenie odpowiedzi na pytania na„formularzu 

konkursowym”, który zostanie  udostępniony mieszkańcom w czerwcowym numerze „Echa 

Koźmina”, „Gońcu Koźmińskim” i na stronie internetowej www.kozminwlkp.pl 

8. Uczestnik może złożyć tylko jeden formularz.  

9. W terminie do 1 lipca  2019 r. „formularz konkursowy” z odpowiedziami na pytania wraz  

z wypełnionym załącznikiem nr 1 należy dostarczyć do Urzędu Miasta i Gminy Koźmin 

Wielkopolski  - do  punktu informacyjnego, lub przesłać na adres Urzędu Miasta i Gminy, ul. 

Stary Rynek 11, 63-720 Koźmin Wielkopolski. Formularze dostarczone po terminie nie będą 

brały udziału w losowaniu nagród. 

10. W formularzu konkursowym oprócz odpowiedzi na pytania wymagane będzie podanie 

imienia i nazwiska oraz adresu korespondencyjnego uczestnika (na odwrocie formularza). 

 

 

http://www.kozminwlkp.pl/
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11. Organizator wśród osób, które udzielą prawidłowej odpowiedzi wylosuje zwycięzców 

konkursu. O wynikach konkursu Organizator poinformuje na stronie internetowej 

www.kozminwlkp.pl 

12. Nagrody w konkursie przesłane zostaną do laureatów pocztą na podany adres  

w formularzu konkursowym. 

13. Werdykt Jury konkursu jest ostateczny i nie podlega odwołaniu.  

14. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

1 PSZOK - punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, to miejsce na terenie 

gminy, w którym mieszkańcy oddawać będą mogli odpady komunalne zebrane w sposób 

selektywny np. meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny  

i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, odpady budowlane i rozbiórkowe, 

przeterminowane leki i chemikalia, odpady zielone i inne. 

 

załącznik  

1. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.  
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Zaznacz właściwą odpowiedź „x”: 
 

Pytanie 1 
                     a) 

  b) 
 c) 

Pytanie 2 
 a)                                                              
 b)                                             
 c) 

 

Pytanie 3                                                
 a)  
 b) 
 c) 

Pytanie 4 
 a)                                                              
 b)                                             
 c) 

Pytanie 5 
 a)                                                              
 b)                                                           
 c) 

Pytanie 6 
 a)                                                              
 b)                                             
 c)                      

Pytanie 7 
 a)                                                               
 b)                                              
 c) 

Pytanie 8                                                
 a)                                             
 b) 
 c) 

Pytanie 9 
 a) 
 b)                                                              
 c) 

Pytanie 10 
 a)                                            
 b) 
 c)  

Pytanie 11 
 a)                                                              
 b) 
 c) 

Pytanie 12 
 a)                                             
 b) 
 c) 

Pytanie 13 
 a)                                                             
 b) 
 c)   

Pytanie 14 
 a)                                             
 b) 
 c) 

 Pytanie 15 
 a)                                                             
 b) 
 c) 

Pytanie 16 
 a)                                             
 b) 
 c) 

        Pytanie 17| 
         a) 

  b)                                                                      
  c) 

Pytanie 18 
 a)                                                              
 b)                                             
 c) 

Pytanie 19 
           a) 

  b)    
  c)                                                  

Pytanie 20 
 a)                                                              
 b)                                             
 c) 

 

 

Konkurs internetowy  

„Segregacja odpadów komunalnych na terenie Gminy Koźmin 

Wielkopolski z uwzględnieniem PSZOK” 

Formularz konkursowy 

 


