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Regulamin konkursu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w związku z 

obchodzonym w dniu 22.04.2021r. „Dniem Ziemi” 

Organizator: 

Miasto Opole, Rynek – Ratusz, 45-015 Opole 
 
Współorganizator: 

1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu, ul. Barlickiego 13 

2. Zakład Komunalny Sp. z o.o., 45-374 Opole, ul. Podmiejska 69. 

 
 
Cel konkursu:   

Celem konkursu jest edukacja ekologiczna mieszkańców Miasta Opola w zakresie właściwego 

postępowania z odpadami w tym pozbywania się zużytego sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego w związku z obchodzonym w dniu 22.04.2021r. „Dniem Ziemi”. 

Warunki uczestnictwa: 

1. Konkurs skierowany jest do wszystkich mieszkańców Miasta Opola. 

2. W ramach niniejszego konkursu zbieraniu podlega zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 

o wymiarach (długość, wysokość i szerokość) do 50cm (np. telefony, laptopy i akcesoria 

komputerowe, oraz drobnej i średniej wielkości sprzęty RTV i AGD).  Zbieraniu nie podlegają 

odpady typu: baterie, żarówki, płyty CD. Nie będą również przyjmowane odpady gabarytowe 

typu lodówki, pralki, zmywarki oraz wszelkie odpady niebezpieczne.  

3. Uczestnik konkursu, który odda w terminie i miejscu zbiórki, określonym w regulaminie min. 

2 sztuki elektroodpadów, o których mowa w pkt 2, otrzyma bezpłatną wejściówkę do obiektu 

Wodna Nuta w Opolu przy ul. Prószkowskiej 96. Jeden uczestnik może maksymalnie uzyskać 

4 wejściówki z zastrzeżeniem, że wejściówki będą przyznawane do wyczerpania puli, o której 

mowa w ust. 5. 

4. Otrzymane wejściówki uprawniają do wejścia na obiekt Wodna Nuta w Opolu przy ul. 

Prószkowskiej 96 w terminie do 31.12.2021r. i nie podlegają wymianie na pieniądze. 

5. Liczba wejściówek jest ograniczona i łączna pula wynosi 400 wejściówek, z zastrzeżeniem 

podziału na ilości wskazane w rozdziale „Termin i miejsce konkursu”.  

6. W przypadku nie wykorzystania w niniejszym konkursie puli wejściówek, o których mowa w 

ust. 5 zostaną one zwrócone do Współorganizatora tj. Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 

w Opolu. 
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7. Odpady zebrane w ramach konkursu zostaną odebrane przez Zakład Komunalny Sp. z o.o. 

w Opolu i zagospodarowane zgodnie z przepisami. 

8. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.  

Termin i miejsce konkursu: 

Termin konkursu: 22.04.2021r. w godzinach 12.00-15.00 

Konkurs prowadzony będzie w trzech lokalizacjach: 

1. Parking przy obiekcie Wodna Nuta w Opolu, ul. Prószkowska 96  – 300 szt. wejściówek  

2. Wejście na Orlik w Opolu, ul. Bielska 2  – 50 szt. wejściówek  

3. Wejście na Orlik w Opolu, ul. Krzanowicka 9 – 50 szt. wejściówek 

 

Postanowienia końcowe 

1. O sprawach nie objętych niniejszym regulaminem decydować będzie Organizator 

podczas trwania konkursu.  

Kontakt i udzielanie informacji : 

Wszelkie zapytania dotyczące konkursu  należy kierować do p. Magdaleny Bolech tel. 77-45-
11-890 (Urząd Miasta Opola– Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi) w godzinach 
pracy urzędu. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


