
 

 

Regulamin EKO FESTYNU w konkursie ELEKTRO ŚMIECI 2021 

 

1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Dolina Kacanki we współpracy z Urzędem 

Miasta i Gminy Staszów, Starostwem Powiatowym w Staszowie, Przedsiębiorstwem 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie i Sołectwem Wiązownica-

Kolonia.  

2. EKO FESTYN jest dofinansowany z środków gminy Staszów w ramach realizacji zadania 

publicznego oraz z środków funduszu sołeckiego Wiązownicy-Kolonii. 

3. Każda osoba może oddać dowolną liczbę elektro śmieci. 

4. Każda osoba oddająca elektro śmieci dostaje kupon konkursowy z przypisanym 

numerem (na 1 osobę przypada 1 kupon). 

5. Jeśli osoba odda na swoje dane więcej niż jeden elektro odpad w tabeli organizatora 

zostanie odnotowana liczba oddanych elektro śmieci oraz suma przypisanych im 

punktów. 

6. Organizator przeznaczył 3 główne nagrody, kosze na odpady 120 l. 

- Kosz dla osoby, która odda najwięcej elektro śmieci (liczba sztuk). 

- Kosz dla osoby, która uzyska najwięcej punktów za elektro śmieci. 

- Kosz dla osoby wyłonionej wśród oddających elektrośmieci. 

Każdy z uczestników może zostać zwycięzcą tylko w 1 z kategorii. 

7. Nie oddajemy elektro śmieci na osoby, które same ich nie przywiozły 

by uniknąć sytuacji, że jedna osoba przywozi 5 elektro śmieci i rozpisuje je na siebie, 

babcie, dziadka, ojca, męża itp.). 

8. Elektro śmieci można oddawać w sobotę 11 września w godzinach od 17.00 do 19.00 

i 12 września podczas EKO FESTYNU od godziny 15.00 do 17.00 pod adresem 

Wiązownica-Kolonia 90A.  

9. Ogłoszenie zwycięzców nastąpi 12 września w niedzielę około godziny 18.00  . 

10. Spośród wszystkich kuponów również około godziny 18.00 będą wyłonieni zdobywcy 

drobnych nagród. 

PROSIMY O PRZYBYCIE OKOŁO GODZINY 18.00 Z KUPONAMI LUB PRZEKAZANIE 

KUPONU OSOBIE, KTÓRA BĘDZIE NA IMPREZIE. 

Jeśli dany kupon wygra, a nie będzie podczas finału jego właściciela lub osoby do 

odbioru nagrody w tej sytuacji nagroda przepada! I wyłaniany jest nowy zwycięzca! 

Nie ma możliwości ubiegania się o nagrodę po wyłonieniu nowego zwycięzcy! 



 

 

11. Wydanie nagrody następuje po okazaniu kuponu! Pamiętaj nie wyrzucaj kuponu! 

Jeśli nie możesz być podczas losowania przekaż go osobie, która będzie podczas 

finału! 

Za każdy elektro śmieci przyznawane są punkty, w zależności od gabarytów sprzętu: 

Pralki, lodówki, kuchenki gazowe, zamrażalki, 
zmywarka, itp. 

15 

Duże telewizory, piekarniki, itp. 10 
Kuchenki mikrofalowe, monitory, laptopy, 
komputery stacjonarne itp. (stacja osobno 5 pkt, 
monitor osobno 5 pkt)  

5 

Wiertarki, miksery, tablety, odtwarzacze CD, 
DVD, wideo, żelazka, czajniki bezprzewodowe, 
tablety, głośniki, wieże, itp. 
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 radia, telefony, lampki, ładowarki, przedłużki i 
itp.: 

1 

 

Kable, obudowy, gniazdka, żarówki i baterie nie są liczone, jako osobne elektro śmieci 
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