Tisztelt Intézményvezető!

Tárgy: versenyfelhívás papírhulladék
gyűjtő versenyre

A TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Nonprofit Kft. és az Észak-Alföldi
Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. 2018. április 16. és május 18. között papírhulladék
gyűjtő versenyt hirdet, hozzájárulva ezzel is a gyerekek környezettudatos szemléletének
kialakításához.
A programban való részvétel értékes nyereményeket ígér a résztvevő intézményeknek. Ami
talán a legfontosabb az, hogy ebben a versenyben mindenki nyer.
Az az intézmény aki egy főre vetítve a legtöbb papírhulladékot gyűjti össze 35.000 Ft értékű
utalványt vehet át, a második helyezett 25.000 Ft. értékű utalványt kap, a harmadik
helyezettnek pedig 15.000 Ft értékű utalvány a jutalma. A fődíjak megállapítása általános
iskolák és óvodák esetében külön-külön történik.
Előzőeken túl minden intézményt, amely legalább 3 tonna papírhulladékot összegyűjt,
10.000 Ft értékű utalvánnyal jutalmazunk.
Az utalványok több helyen is beválthatóak. A beváltóhelyek a következők:


Oázis Kertészet,



Tulipa Kft. üzletei,



Aquarius élményfürdő, Júlia Fürdő, Fürdőház,



Lap – X Könyvesbolt,



NYÍRVV Nonprofit Kft. (parkolójegy vásárlására),



Kicsi Póny Játékkereskedés,



Kurcz Bt, Kis-és Nagykereskedés,



Belvárosi Optika,



MasterMind Számítástechnikai Szaküzlet és szerviz,



Móricz Zsigmond Színház,



Renomé print papír-írószerbolt,



Tiszta Forrás Reform Étteremben és környezettudatos termékek boltja,



Amfora üzlet.

Annak kiválasztása, hogy az intézmény hol szeretné levásárolni nyereményét, az Önök
döntése.
A fődíjak mellett, természetesen az átvett papír ellenértékét valamennyi intézménynek
készpénzben kifizetjük.
Összegezve, hogy miért is éri meg Önöknek nevezni a versenyre:
1. Az összegyűjtött papírhulladékot készpénzben kifizetjük az intézményeknek. Az
átvételi árakról a versenykiírásban tájékozódhatnak.
2. A három – létszámarányosan - legtöbb papírhulladékot összegyűjtő intézmény
35.000, 25.000, illetve 15.000 Ft értékű utalványt kap ajándékba.
3. Amennyiben összegyűjtenek legalább 3 tonna papírhulladékot, 10.000 Ft értékű
utalványt vehetnek át.

Kérjük olvassa el figyelmesen a versenykiírását és a jelentkezési lap visszaküldésével járuljon
hozzá Ön is közös munkánk sikeréhez.

Nyíregyháza, 2018. március 29.

Tisztelettel:

Petró Árpád

Éberhardt Gábor

ügyvezető

ügyvezető

Térségi Hulladék- Gazdálkodási
Nonprofit Kft.

Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási
Nonprofit Kft.

Versenykiírás
Papírgyűjtő verseny
2018. április 16. – május 18.
1. Az akció meghatározó időpontjai
 Jelentkezési határidő: 2018. április 16. (hétfő)
 A gyűjtés kezdete: 2018. április 16. (hétfő)
 A gyűjtés vége: 2018. május 18. (péntek)
 Eredményhirdetés: külön levélben értesítjük az intézményeket az elért
eredményekről, valamint a készpénz és az utalványok átvételének módjáról.
2. A gyűjtés menete
 A gyűjtés megszervezésekor kérjük vegyék figyelembe „A hulladékokról
szóló 2012. évi CLXXXV. törvény” 12 §-ának 2.a. pontját.
 A gyűjtésre a jelentkezési lap visszaküldésével lehet nevezni.
 Az intézmények közötti verseny mérési egysége: gyűjtött kg/fő
 A papírhulladékok gyűjtése kötegelve történhet, a mérés és szállítás
megkönnyítése érdekében.
 A papírhulladék elszállítása kétféle módon történhet:
o egyrészt „kukásautóval” , előre egyeztetett időpontban.
o az intézmény is beszállíthatja a Regionális Hulladékkezelő
Központba (4551. Nyíregyháza – Oros, 403. számú Főút mellett
található)
 A mérés, kukás autóval történő gyűjtés esetében elszállításkor, a helyszínen
történik, amennyiben az intézmény saját maga szállítja be, a Regionális
Hulladékkezelő Központban mérlegeljük a papírt.
 Amennyiben a szállításhoz hulladékgyűjtő konténert igényelnek, annak szállítási
költsége az iskolát/óvodást terheli.


Díjazás
 Az egy főre vetítve legtöbb papírhulladékot összegyűjtő intézmények közül,
általános iskolánként és óvodánként három- három győztest hirdetünk ki.
o Az első helyezett intézmények díja egy 35-35 ezer forint értékű
utalvány.
o A második helyezettek díja szintén utalvány, 25-25 ezer forint
értékben.
o A harmadik helyezetteket 15-15 ezer Ft értékű utalvánnyal
jutalmazzuk.



A papírhulladékok átvételi ára és kifizetési módja a következő:
o Amennyiben kukás autóval történik a szállítás, 1 kg
papírhulladékért 6 Ft térítést adunk.
A pénzösszeg kifizetése május 18-a után történik meg. Háromféle
lehetőség közül választhatnak az intézmények az összeg átvételét
illetően:
 egyrészt készpénzben is átvehető a Hulladéklerakó Telepen,
 másrészt az Intézmény kérheti az átutalást is, ha a jelentkezési
lapon feltünteti az utaláshoz szükséges bankszámlaszámot,
 harmadrészt postai úton is feladhatjuk az összeget, ekkor
azonban a postaköltség Önöket terheli.
o Amennyiben az intézmény saját maga szállítja a papírhulladékot,
Regionális Hulladékkezelő Központba (4551. Nyíregyháza – Oros,
403. számú Főút mellett található) 1kg papírért 12 Ft térítést kap,
amit a helyszínen is át tud venni, meghatalmazás ellenében,
amennyiben ezzel a lehetőséggel nem él, a fentiek közül választhat.



További nyeremény:
o Azok az általános iskolák és óvodák, akik összegyűjtenek 3 tonna
papírhulladék 10.000 Ft értékű utalványt vehetnek át. (helyezéstől
függetlenül)



Milyen papírhulladékok vehetnek részt a versenyen?
 újságpapír; szórólapok; prospektusok; nyomtatópapír; füzetek; rajzlap;
kartondobozok; élelmiszerek, kozmetikai szerek papírdoboza.



Kapcsolattartó:
 Simkó Ferenc
Telefon: 42/314-976
e-mail: simko.ferenc@thgkft.hu

