REGULAMIN KONKURSU NA NAZWĘ DLA PSZOK
Kampania edukacyjna Węgrowa w ramach zadania „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych na terenie Miasta Węgrów przy ulicy Prostej” dofinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.2.
Gospodarka odpadami komunalnymi.
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1) Regulamin jest wydany przez organizatora konkursu Miasto Węgrów.
2) Konkurs trwać będzie od dnia ogłoszenia do dnia 3 grudnia 2021 roku.
3) Celem Regulaminu jest przeprowadzenie Konkursu i uregulowanie wszystkich aspektów jego
organizacji.
II. ZASADY UCZESTNICTWA
1) Uczestnikiem Konkursu może być każdy mieszkaniec Miasta Węgrów, niezalegający z opłatami za
odbiór i zagospodarowanie odpadów.
2) Zadaniem Uczestników jest stworzenie nazwy dla nowopowstałego Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych.
3) Proponowaną nazwę PSZOK Uczestnik Konkursu dostarcza do dnia 3 grudnia 2021 roku do
Urzędu Miejskiego w Węgrowie – Biuro Podawcze – ul. Rynek Mariacki 16, 07-100 Węgrów.
4) Nazwę PSZOK Uczestnik Konkursu wpisuje na karcie zgłoszenia i przedkłada wraz ze zgodą do
wykorzystywania pracy w jakikolwiek sposób przez Organizatora wraz z imieniem i nazwiskiem
autora w kopercie opatrzonej napisem „Konkurs na nazwę dla PSZOK”
III. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
1) Jury złożone z pracowników Organizatora, w terminie do 15 grudnia 2021 roku, dokona
weryfikacji złożonych prac konkursowych i wyłoni pracę, którą wyróżni.
2) Nagrodzona nazwa zostanie opublikowana na stronie internetowej Miasta Węgrowa, w terminie
do 15 grudnia 2021 roku.
3) Uczestnik Konkursu, którego nazwa PSZOK zostanie wyróżniona, otrzyma jako nagrodzę
oczyszczacz powietrza.
4) Wręczenie nagrody Laureatowi Konkursu nastąpi podczas wydarzenia zorganizowanego przez
Organizatora. O dokładnej godzinie i miejscu wręczenia nagród szkoły zostaną powiadomione.
IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1) Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.
2) Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej i w siedzibie Urzędu Miejskiego w
Węgrowie – Wydział Gospodarki Komunalnej, ul. Wyszyńskiego 1, 07-100 Węgrów.
3) Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora.
4) Sprawy nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator.
5) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody (zarówno majątkowe, jak i niemajątkowe)
poniesione przez Uczestnika Konkursu bądź przez osoby trzecie, w związku z uczestnictwem w
konkursie.
6) Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą danych osobowych i
informacji podanych w związku z Konkursem.
7) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika Konkursu
nieprawdziwych danych lub danych innej osoby na rzecz Uczestnika Konkursu oraz danych
nieprawdziwych lub niepełnych.

