Załącznik do Zarządzenia
OR-I.0050.693.2017
Prezydenta Miasta Opola
z dnia 24 października 2017 r.

Regulamin konkursu zbiórki makulatury

Organizatorzy:
Miasto Opole, Rynek – Ratusz, 45-015 Opole
Cel konkursu:
Edukacja ekologiczna mieszkańców miasta Opola w zakresie selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych.
Warunki uczestnictwa:
1. Konkurs skierowany jest do mieszkańców Miasta Opola.
2. W ramach niniejszego konkursu zbierane mogą być wyłącznie odpady stanowiące
makulaturę, w szczególności: gazety, ulotki, książki.
3. Aby otrzymać jeden Voucher A, makulaturę w ilości 20 kg należy oddać w postaci 4
związanych paczek o maksymalnej wadze 5 kg każda lub w kartonie papierowym o wymiarach
nie większych niż 50cm x 50cm.
4. Otrzymany Voucher A, podlega wymianie w kasie Opolskiego Teatru Lalki i Aktora na jeden
jednoosobowy bilet wstępu, na dowolnie wybraną sztukę dla dzieci, wystawianą przez Opolski
Teatr Lalki i Aktora zgodnie z repertuarem udostępnionym na stronie internetowej
http://teatrlalki.opole.pl, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w regulaminie Teatru Lalki
i Aktora dostępnym pod adresem: http://teatrlalki.opole.pl/voucher/.
5. Uczestnik, w trakcie trwania konkursu może otrzymać maksymalnie 2 Vouchery A, z
zastrzeżeniem, że Vouchery A będą przyznawane do wyczerpania puli, o której mowa w ust. 6
6. Liczba Voucherów A jest ograniczona – 95 szt.
7. Vouchery A ważne są do 30 września 2018r., z zastrzeżeniem, że konieczna jest wcześniejsza
rezerwacja w Teatrze Lalki i Aktora.
8. Otrzymane vouchery nie podlegają wymianie na pieniądze.
9. Zbiórka makulatury prowadzona będzie w budynku Urzędu Miasta Opola, przy Pl. Wolności
7-8, I piętro, w pokoju ochrony budynku, w dni robocze w godzinach 09.00-14.00 w okresie od
1 listopada 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. albo do wyczerpania puli Voucherów A, o której
mowa w ust. 6
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10. W przypadku niewykorzystania puli Voucherów A, o której mowa w ust. 6 podczas zbiórki
przeprowadzonej w terminie określonym w regulaminie, organizator przeznaczy je na nagrody
w kolejnych edycjach zbiórki makulatury.
11. W przypadku wyczerpania puli Voucherów A, o których mowa w ust. 6 organizator zamieści
na stronie http://www.opole.pl/dzial/miasto/dla-mieszkancow/gospodarka-odpadamikomunalnymi/dzieci-tez-segreguja-smieci/ stosowną informację o zakończeniu konkursu.
Postanowienia końcowe
1. O sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminem decydować będzie organizator
podczas trwania konkursu.
2. Środki pochodzące ze sprzedaży zebranej makulatury przeznaczone zostaną na potrzeby
Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Opolu.
Kontakt i udzielanie informacji :
Wszelkie pytania dotyczące konkursu należy kierować do p. Elżbiety Gabor tel. 77-45-11-890
(Urząd Miasta Opola– Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi).

