
 

1. Organizatorem konkursu jest Tucholski Park Krajobrazowy. 

Współorganizatorem: Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi. 

2. Celem konkursu jest promowanie edukacji ekologicznej na przykładzie 

odzysku puszek aluminiowych. 

3. W konkursie mogą uczestniczyć szkoły, placówki szkolno-

wychowawcze, organizacje z terenu Tucholskiego Parku Krajobrazowego. 

 

4. Wypełnione zgłoszenie udziału w konkursie należy odesłać do  20 lutego br. 

Na adres:                Tucholski Park Krajobrazowy 

ul. Podgórna l  

89-500 Tuchola 

5. Puszki  aluminiowe odbierane będą przez Przedsiębiorstwo Komunalne  

w Tucholi (odbiór po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym) 

 

osoba kontaktowa: Piotr Gramowski 

tel.: 52 3365737 lub 52 33 65730 

6. Firma kupująca puszki wystawia pokwitowanie sprzedaży dla  

placówki zgłoszonej do konkursu. Pieniądze i pokwitowanie ze sprzedaży 

można odebrać w PK w  Tucholi u p. Piotra Gromowskiego lub uzgodnić 

dostarczenie przy następnym przekazaniu puszek. 

Cena za 1kg puszek aluminiowych zależeć będzie od ceny rynkowej w 

dniu sprzedaży. 

7.  Organizatorzy konkursu przyjmują zasadę, że na l kg aluminium przypada 

średnia ilość puszek, tj. 58 szt. 

8. Rejestr ilości oddanych puszek i kopie pokwitowań sprzedaży puszek 

dostarcza Przedsiębiorstwo Komunalne do Tucholskiego Parku 

Krajobrazowego. Uwzględniamy pokwitowania z okresu: 1 września 2013 r. -  

23  maja 2014 r.) 

 

9. Konkurs trwa do 23 maja 2014 r.  

Przed tym dniem należy uzgodnić ostatni termin odbioru puszek.  



10. Pieniądze uzyskane ze sprzedaży puszek pozostają dla uczestników  

konkursu. 

11. Kryterium oceny konkursu jest ilość zebranych puszek podzielona przez 

liczbę uczestników danej placówki. 

 

12. Nagrodą główną w konkursie jest przechodnia statuetka "Srebrna 

Puszka" oraz przewidywane są nagrody rzeczowe: sprzęt sportowy, 

audiowizualny, materiały dydaktyczne z zakresu ochrony środowiska, 

ekologii i przyrody, itp. 

 

za zajęcie I miejsca - nagroda o wartości 600zł  

za zajęcie II miejsca -   nagroda o wartości 500zł  

za zajęcie III miejsca - nagroda o wartości 400zł 

 

Uroczyste podsumowanie konkursu odbędzie się w czerwcu 

2014 r., o terminie uczestnicy zostaną powiadomieni przez 

Organizatora. 

13. Organizator przewiduje nagrody dla wyróżniających się    

uczniów w akcji. Dane najlepszego ucznia/jednego!/ w placówce z 

największą ilością  zebranych puszek podaną w sztukach należy przesłać 

na adres Tucholskiego Parku Krajobrazowego w terminie do 23 maja 

2014 r. 

14. Wszystkie uczestniczące placówki  w konkursie regionalnym (z terenu 

Woj. Kujawsko-Pomorskiego) po podsumowaniu wyników konkursu 

Organizator zgłasza do konkursu wojewódzkiego organizowanego przez 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Ekologicznej w Myślęcinku 

(w kategorii: szkoły.). Worki do zbierania puszek i  materiały edukacyjne 

uczestnicy konkursu mogą odebrać w siedzibie TPK.  

Zainteresowanych informujemy, że Tucholski Park Krajobrazowy 

oferuje zajęcia edukacyjne z zakresu selektywnej gospodarki odpadami 

podczas, których każdy uczestnik zajęć otrzymuje zeszyt edukacyjny pt. 

„Śmieci”. 

15. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany regulaminu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


