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REGULAMIN KONKURSU 

ZOSTAŃ EKOBOHATEREM 

 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą ZOSTAŃ EKOBOHATEREM 

2. Organizatorem Konkursu oraz fundatorem nagród jest INNEKO sp. z o.o., ul. Teatralna 49 

,66-400 Gorzów Wielkopolski. 

3. Konkurs ma na celu propagowanie oraz poprawę selektywnej zbiórki odpadów, a co za tym idzie 

poprawę wizerunku osiedli poprzez estetyzację altan śmietnikowych. 

4. Konkurs dedykowany jest dla mieszkańców zabudowy wielorodzinnej. 

 

§ 2 

WARUNKI I ZASADY KONKURSU 

1. Konkurs zostanie przeprowadzony w terminie od 01.07.2019 roku do 01.02.2020 roku, 

w trzech etapach. 

Koniec pierwszego etapu przewiduje się na dzień  30.09.2019 r. 

Koniec drugiego etapu przewiduje się na dzień  01.02.2020 r. 

Podsumowanie i rozstrzygnięcie konkursu przewiduje się na dzień 28.02.2020 r.  

 

2. Udział w konkursie biorą gospodarstwa domowe będące użytkownikami wymienionych 

w załączniku nr 1 altan śmietnikowych, oraz miejsc gromadzenia odpadów. 

 

3. Ocena dokonana będzie dwa razy w każdym miesiącu pod kątem: 

 jakości segregacji w selekcie, 

 wyglądu zewnętrznego, czystości wokół miejsca gromadzenia odpadów/altany 

(do 2 metrów). 

 wyglądu (czystości) wewnątrz miejsca gromadzenia odpadów/altany, 

 stosowania się do zaleceń dot. odbioru gabarytów oraz sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego ( patrz harmonogram). 

 

4. Kryteria oceny: 

Punkty przyznawane będą w skali 0-10 w kategoriach: 

- właściwa ( zgodna z systemem segregacji obowiązującym w Gorzowie Wlkp.) segregacja  

- czystość wokół miejsca gromadzenia odpadów/altany 

- wygląd  wewnątrz miejsca gromadzenia odpadów/altany, 
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- uczestnik, o którym mowa w pkt. 2, może otrzymać dodatkowe 10 punktów w każdym 

miesiącu za wykonane prace dodatkowe mające na celu poprawę funkcjonalności, wyglądu itp. 

altan śmietnikowych/miejsc wyznaczonych do gromadzenia odpadów. 

 

5. Organizator będzie przekazywał Informację zwrotną do uczestnika o ilości zgromadzonych 

punktów za pomocą piktogramów w postaci „łapki” umieszczonych na tablicy Ekobohatera, 

zgodnie z punktacją poniżej. 

          

    - 23-33 punktów 
 
 
 

          - 10-22 punktów 
 
 
          -   0- 9   punktów   
 
 
 

6. Organizator przewiduje udostępnienie aktualnego rankingu wszystkich obiektów biorących 

udział w konkursie. Informacja ta zawieszona będzie na tablicy Ekobohatera po upływie 

każdego miesiąca. 

 

7. Wygrywa miejsce gromadzenia odpadów/altana, które zdobędzie największą liczbę punktów 

w czasie trwania całego konkursu (podsumowanie wyników wszystkich etapów). 

 

§ 3 

NAGRODY 

1. Nagrody etapowe dla każdego gospodarstwa domowego z terenu miejsca gromadzenia 

odpadów/altany, która zdobyła na dany moment największą liczbę punktów: 

 etap I  30.09.2019 roku  – kubek Ekobohatera; 

 etap II 01.02.2020 roku  – torba Ekobohatera; 

 rozstrzygnięcie konkursu 28.02.2020 roku. 

Wręczenie nagród. 

2. Główna nagroda przypadnie miejscu gromadzenia odpadów/altanie śmietnikowej, która 

otrzyma tytuł super-eko bohaterów wraz z jedną z niżej wymienionych nagród: 

 nowoczesne pojemniki; 

 nowoczesna altana; 

 pojemniki pół-podziemne. 
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3. Realizacja nagrody głównej nastąpi w ciągu trzech miesięcy od rozstrzygnięcia konkursu po 

wcześniejszym uzgodnieniu z zarządcą. 

 

4. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję 

konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień 

tego Regulaminu rozstrzyga Organizator. 

 

5. Informacja o wygranej zostanie zamieszczona na tablicy informacyjnej oraz na stronie 

www.inneko.pl, w ciągu trzech dni roboczych od zakończenia Konkursu. 

 

§ 4 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. 

Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. 

Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.inneko.pl. 

 

2. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie www.inneko.pl/konkurs  

 

3. Regulamin obowiązuje na czas organizacji konkursu o którym mowa w §1 niniejszego 

regulaminu. 

http://www.inneko.pl/
http://www.inneko.pl/konkurs

