
 

REGULAMIN  KONKURSU  ZBIÓRKI SUROWCÓW 

WTÓRNYCH, ODPADÓW ORAZ ZUŻYTEGO SPRZĘTU 

RTV I AGD, organizowanego w trakcie  

PIKNIKU NAUKOWEGO w dniu 29.05.2015r. 

 

 
1. Organizatorem konkursu jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe  

„RADKOM” Sp. z o.o.,  z siedzibą w Radomiu przy ul. Witosa 76. 

2. Konkurs zorganizowany zostanie w dniu 29 maja 2015r. w trakcie VI Pikniku Naukowego. 

3. Uprawnionym do udziału w konkursie jest każda osoba, która przyniesie  

i umieści w odpowiednich pojemnikach następujące rodzaje surowców wtórnych i odpadów: 

           •  puszki aluminiowe 

•  opakowania szklane 

•  butelki PET 

•  zużyte baterie 

•  sprzęt AGD / RTV. 

4. Za dostarczenie w/w surowców wtórnych i odpadów każda osoba otrzymuje punkty wg 

następującej klasyfikacji:  

• 10 puszek aluminiowych         - 1 pkt. 

• 10 opakowań szklanych         - 1 pkt. 

• 10 butelek PET          - 1 pkt. 

• 10 zużytych baterii         - 1 pkt. 

• 1 szt. każdego rodzaju sprzętu AGD / RTV      - 1 pkt. 

Dostarczenie mniejszych ilości surowców wtórnych i odpadów niż wymienione powyżej nie uprawnia do 

otrzymania punktów i udziału w konkursie. 

5. Organizator konkursu prowadzi statystykę, w której uwzględnia punkty zebrane przez 

poszczególne osoby za dostarczone przez nie surowce wtórne i odpady.  

5.1.   Dostarczone surowce wtórne i odpady przyjmowane są i liczone w „gnieździe recyklingowym”, 

tam też przeliczane są na punkty - zgodnie z zapisami pkt. 4.  

6. Surowce wtórne i odpady przyjmowane będą w godz. 11.00 – 17.00. 

7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 30 minut po jego zakończeniu. Wówczas podane zostanie 

nazwisko osoby, która za dostarczone surowce wtórne i odpady uzyskała największą liczbę punktów  

i otrzyma nagrodę. 

8. Nagrodą w konkursie jest zestaw gadżetów firmowych spółki RADKOM.  

9. W przypadku nieobecności osoby, która uzyskała największą liczbę punktów w konkursu 

zostanie z nią nawiązany kontakt telefoniczny, celem ustalenia szczegółów przekazania nagrody. 

10. Pracownicy zatrudnieni w jednostce zarządzanej przez organizatora konkursu nie mogą brać  

w nim udziału. 

11. Sytuacje sporne rozstrzyga organizator. 

 

 
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU 

       I ŻYCZYMY WYGRANEJ! 
 

 

 

 

 


