Nadleśnictwo Resko

Konkurs „Zbierając makulaturę chronisz lasy”
Edycja XV 2020-2021
Regulamin
§ 1 Organizator Konkursu
1. Organizatorem Konkursu jest Nadleśnictwo Resko, zwane dalej Organizatorem.
2. Adres Organizatora: Nadleśnictwo Resko, ul. Chopina 12, Resko 72-315
3. Osoby upoważnione do udzielania informacji na temat Konkursu:
Ewa Simonowicz-Woźniewicz – Specjalista Służby Leśnej, tel. 91 395 14 00 * 333, kom. 887358665

§ 2 Założenia organizacyjne
1. Celem Konkursu jest:
- promowanie ochrony przyrody w lasach, utrzymania czystości lasów i ich naturalnego piękna,
- pobudzenie aktywności ekologicznej dzieci i młodzieży,
- zapoznanie z problematyką segregacji śmieci i gospodarki odpadami.
2. Konkurs trwa od 01.09.2020 r. do 24.05.2021 r.
3. Ostateczny termin zgłoszeń do konkursu – 24.05.2021 r. Zgłoszenia po tym terminie nie będą włączone do Konkursu.
4. Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów szkół podstawowych i średnich w zasięgu terytorialnym
Nadleśnictwa Resko.
5. Zgłoszenie się do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.

§ 3 Warunki uczestnictwa i ocena prac konkursowych
1. Uczniowie poszczególnych grup pod przewodnictwem swojego opiekuna, nauczyciela, wychowawcy zbierają makulaturę (grupa
nie może liczyć mniej niż pięcioro dzieci, może składać się z dzieci w różnym wieku).
2. Zebraną makulaturę uczestnicy przekazują do podmiotów zajmujących się skupem surowców wtórnych.
3. Dowodem zbiórki makulatury będą faktury/rachunki otrzymane w punktach skupu (do oceny wyników będą brane tylko
faktury z datą sprzedaży w okresie trwania konkursu).
4. Faktura/rachunek powinna zawierać: nazwę szkoły i grupy (np. klasy), przedszkola i grupy, lub świetlicy wiejskiej i grupy; ilość
kilogramów oddanej do skupu makulatury, datę sprzedaży (tylko takie faktury wezmą udział w konkursie).
5. W terminie do 24 maja 2021 roku do godziny 15.00 zebrane dowody sprzedaży makulatury (faktury/rachunki) należy dostarczyć
w zamkniętej kopercie do siedziby Nadleśnictwa Resko z dopiskiem „Konkurs – Zbierając makulaturę chronisz lasy” oraz
pieczątką szkoły/przedszkola/urzędu/domu kultury, nazwą grupy oraz liczbą dzieci w grupie potwierdzoną podpisem i
pieczątką dyrektora szkoły/przedszkola/opiekuna świetlicy.
6. Podsumowanie i rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się do dnia 7 czerwca 2021 roku.
7. Spośród wszystkich grup Komisja konkursowa wyłoni trzy grupy, które zebrały największą ilość makulatury w przeliczeniu na
jedno dziecko w grupie.
8. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

§ 4 Nagrody
1. Organizator przewiduje dla zwycięzców wartościowe nagrody i dyplomy oraz dla wszystkich uczestników Konkursu – leśne
upominki.

§ 5 Postanowienia końcowe
1. Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu przekazanych mu w celach konkursowych materiałów.
2. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Konkursie.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu w okresie trwania Konkursu.
4. We wszystkich sprawach spornych decydujący głos należy do Komisji konkursowej.
5. Niniejszy regulamin oraz informacje o rozstrzygnięciu Konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Organizatora w
zakładce Aktualności www.resko.szczecin.lasy.gov.pl/aktualnosci .
Uwaga:
Organizator uprzejmie zwraca uwagę na dokładne zapoznanie się z regulaminem Konkursu.
Zbiór puszek aluminiowych w Konkursie nie będzie uznawany.

Wojciech Dąbkiewicz
Nadleśniczy Nadleśnictwa Resko
/podpisano elektronicznie/

Nadleśnictwo Resko, ul. Chopina 12, 72-315 Resko, www.resko.szczecin.lasy.gov.pl
tel.: +48 91 39-51-400, fax: +48 95 39-51-401, e-mail: resko@szczecin.lasy.gov.pl

www.lasy.gov.pl

