Segreguję odpady,
bo tak trzeba!

KONKURS
Dlaczego warto segregować odpady?

Konkurs organizowany dla
mieszkańców Gminy Ulan-Majorat,
którzy zadeklarują selektywną
zbiórkę odpadów komunalnych.
ZMIEŃ SWOJĄ DEKLARACJĘ JUŻ DZIŚ!
Atrakcyjne nagrody rzeczowe m.in. pralka,
aparat fotograficzny, odkurzacz, lodówka, tablet,
maszynka elektryczna, mikrofalówka, robot
kuchenny, blender.
Każda osoba, która zmieni deklarację otrzyma
gadżety promujące ekologię.

www.ulanmajorat.pl

REGULAMIN
1. Organizatorem konkursu jest Urząd Gminy
w Ulanie-Majoracie.

Wszyscy wytwarzamy odpady dlatego ich selekcja i zbiórka stały
się naszym wspólnym problemem, którego rozwiązanie wymaga
poparcia i zaangażowania całego naszego społeczeństwa.
Korzyści jakie płyną z segregacji odpadów to przede wszystkim
ograniczenie ilości odpadów , jakie trafiają na składowiska, to
czyste miejsce, w których żyjemy, to ograniczona eksploatacja
zasobów naturalnych poprzez wykorzystanie w produkcji
surowców wtórnych, to również oszczędności finansowe
segregującego.

2. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy
mieszkańcy Gminy Ulan-Majorat, którzy
zadeklarują selektywną zbiórkę odpadów
komunalnych poprzez zmianę deklaracji.

Przypomnijmy stawki jakie obowiązują za
odpady segregowane:

4. Osoby, które przyjdą do Urzędu Gminy i
złożą deklarację zmieniająca otrzymają
drobne upominki promujące ekologię od
organizatora konkursu.

Ilość osób
1 osoba
2 osoby
3-4 osoby
5 i więcej

stawka miesięczna
6,00 zł
9,00 zł
12,00 zł
15,00 zł

Ciekawostki:
 W przyrodzie papierowa chusteczka rozkłada się przez 3
miesiące, zapałka przez 6 miesięcy, guma do żucia przez 5
lat, puszka przez 200 lat, a plastikowa butelka przez 100 do
1000 lat,
 A gdyby tak były posegregowane… z 27 plastikowych butelek
można wyprodukować 1 bluzę z polaru, z 19 000 puszek po
konserwach 1 samochód, a z 670 puszek po napojach
gazowanych 1 rower,
 Wyprodukowanie 1 tony papieru powoduje ścięcie 17 drzew,
ze 100 ton makulatury wyprodukować można 90 ton papieru,
 Odzyskując szkło z 1 butelki można zaoszczędzić tyle energii
ile zużyłaby 100 watowa żarówka świecąca bez przerwy
przez 4 godziny.

www.ulanmajorat.pl

3. Deklarację zmieniającą należy złożyć
w Urzędzie Gminy pok. Nr 26 w terminie
od 16 czerwca do 17 sierpnia 2015 r.

5. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w formie
losowania spośród wszystkich osób, które
w terminie od 17 czerwca do 17 sierpnia
2015 r. zadeklarowały selektywną zbiórkę
odpadów komunalnych, a także spośród
osób, które zadeklarowały selektywną
zbiórkę przed dniem 17 czerwca 2015 r.
Losowanie nagród rzeczowych odbędzie
się ok. godz. 1700 podczas Dożynek
Gminno- Parafialnych, które będą miały
miejsce 23 sierpnia 2015r. na boisku
szkolnym.
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