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REGULAMIN KONKURSU 
DLA CHORZOWSKICH SENIORÓW 

TWÓJ POMYSŁ, JAKIE DZIAŁANIA PODJĄĆ ABY 

ZWIĘKSZYĆ ILOŚĆ ODBIERANYCH SUROWCÓW 

WTÓRNYCH OD MIESZKAŃCÓW 
 

 

1. Organizatorem konkursu jest Urząd Miasta Chorzów, Wydział Usług Komunalnych. 

2. Celem konkursu jest rozpowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony środowiska 

i rozpowszechnienie segregacji odpadów wśród osób, które do tej pory tego nie robiły. 

3. W ramach konkursu uczestnicy – chorzowscy seniorzy – przedstawią swój pomysł na 

zwiększenie ilości odbieranych od mieszkańców surowców wtórnych (plastiki, papiery, 

szkło i metale), czyli jakie działania należałoby w mieście przeprowadzić, aby ilość 

odbieranych od mieszkańców odpadów posegregowanych wzrosła. 

4. Konkurs jest konkursem indywidualnym, co oznacza, że Organizator nie przyjmuje zgłoszeń 

grupowych. 

5. Praca konkursowa (opis pomysłu) powinna składać się maksymalnie z 10 zdań lub zawierać się 

w 150 słowach. 

6. Zgłoszenia prac konkursowych są przyjmowane wyłącznie do 07 grudnia 2016r. 

7. Pracę należy dostarczyć osobiście w zamkniętej kopercie do Urzędu Miasta Chorzów, do 

pokoju nr 28 lub przesłać na adres: Urząd Miasta Chorzów, Wydział Usług Komunalnych, 

Rynek l, 41-500 Chorzów. 

8. W przypadku wysyłki pocztą decyduje data dostarczenia listu do Organizatora. 

9. Praca musi być opisana w następujący sposób: 

 Imię i nazwisko uczestnika konkursu, 

 Nr telefonu kontaktowego do uczestnika, 

 Oświadczenie podpisane przez uczestnika konkursu, że zapoznał się on z treścią 

niniejszego Regulaminu. 

Treść oświadczenia: „Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią Regulaminu konkursu 

dotyczącego poprawy segregacji odpadów w mieście i zgadzam się ze wszystkimi jego 

punktami”. 

10. Organizator nie będzie oceniał prac, które: 

 zostały dostarczone do Organizatora po upływie terminu określonego w punkcie 

6 Regulaminu, 

 przekraczają swoją wielkością wymagania zawarte w punkcie 5 Regulaminu, 

 nie zawierają wymaganych informacji określonych w punkcie 9 Regulaminu, 

 nie zostały podpisane przez uczestnika konkursu, 

 zostały zgłoszone przez dwóch lub więcej uczestników, czyli prac, w przypadku 

których nie można jednoznacznie ustalić, kto jest autorem. 

11. Organizator wybierze jednego zwycięzcę konkursu, który otrzyma tablet. Organizator przyzna 

również wyróżnienia, które zostaną nagrodzone atrakcyjnymi książkami. 

12. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi 20 grudnia 2016r. 

13. Wyniki konkursu dostępne będą na stronie internetowej odpady.chorzow.eu. Informacji będzie 

można również uzyskać pod nr tel. (32) 416-50-00 wew. 110 lub w siedzibie Urzędu Miasta 

Chorzów, w pokoju nr 28. 

14. Zwycięzca konkursu oraz osoby wyróżnione zostaną powiadomione telefonicznie o terminie 

i miejscu wręczenia nagród. 

15. Uczestnictwo w konkursie jest dla Organizatora równoznaczne ze zgodą uczestnika na 
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publikację pracy w środkach masowego przekazu. 

16. Uczestnik konkursu przenosi nieodpłatnie na Miasto całość majątkowych praw autorskich do 

pomysłów przedstawionych w swojej pracy oraz prawo do wykonywania i zezwalania na 

wykonywanie praw zależnych do pracy. Przeniesienie nie jest ograniczone terytorialnie ani 

czasowo oraz obejmuje następujące pola eksploatacji: 

 w zakresie utrwalenia, zwielokrotniania określoną techniką – w tym techniką drukarską, 

reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

 wprowadzenia do obrotu, 

 wprowadzenia do pamięci komputerów, 

 wprowadzenia do sieci multimedialnej, w tym do sieci Internet, 

 wykorzystania do celów promocyjnych, w całości lub fragmentach, bez ograniczeń co do 

liczby wydań, egzemplarzy, terytorium i okresu eksploatacji. 

17. Zgłoszenie pracy do konkursu jest dla Organizatora równoznaczne w wyrażeniem zgody 

uczestnika na przetwarzanie danych osobowych uczestnika zgodnie z ustawą z dnia 

29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2135 ze zm.). Dane 

osobowe będą przetwarzane dla celów związanych z przeprowadzaniem 

i rozstrzygnięciem konkursu zgodnie z jego Regulaminem. 
18. Uczestnik przystępujący do konkursu wyraża zgodę na warunki przedstawione w powyższym 

Regulaminie oraz na upowszechnienie pracy. 

19. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, a także przerwania lub odwołania 

konkursu bez podawania przyczyn. 

20. Uczestnicy przystępujący do konkursu wyrażają zgodę na warunki przedstawione 

w powyższym Regulaminie. 

21. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu. 

 

 


