
 

 

REGULAMIN KONKURSU „DZIEŃ OTWARTY – Moje miasto bez elektrośmieci”  
DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, KLAS TRZECICH 

W RAMACH OGÓLNOPOLSKIEGO PROGRAMU EDUKACYJNEGO 
„MOJE MIASTO BEZ ELEKTROŚMIECI” 

 

§ 1. Organizator Programu i Konkursu. 

1. Organizatorem programu o nazwie „Moje miasto bez elektrośmieci” („Program”) jest – ElektroEko 
Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego SA („Organizator”) z siedzibą w 
Warszawie 01-209, ul. Hrubieszowska 6a, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy pod numerem KRS 0000256581, o kapitale zakładowym 
wysokości 5 000 000 zł w całości opłaconym, NIP 527-249-89-56  

2. Organizatorem Konkursu pt. „Dzień Otwarty – „Moje miasto bez elektrośmieci” („Konkurs”) jest – 
ElektroEko z siedzibą w Warszawie 01-209, ul. Hrubieszowska 6a, wpisana do Krajowego Rejestru 
Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy pod numerem KRS 0000256581, o kapitale 
zakładowym wysokości 5 000 000 zł w całości opłaconym, NIP 527-249-89-56  

3. Obsługa Programu i Konkursu prowadzona jest przez Adliner Sp. z o.o., z siedzibą ul. Locci 18, 
Warszawa 02-928, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 
KRS 43544, NIP 951-19-34-659, o kapitale zakładowym w wysokości 300.000,00 zł w pełni 
wpłaconym, na zlecenie Organizatora, zwaną dalej „Agencją”. 

§ 2. Fundator nagród. 

Fundatorem nagród w Konkursie jest ElektroEko Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i 
Elektronicznego SA („Organizator”) z siedzibą w Warszawie 01-209, ul. Hrubieszowska 6a, wpisana 
do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy pod numerem KRS 
0000256581, o kapitale zakładowym wysokości 5 000 000 PLN w całości opłaconym, NIP 527-249-
89-56.  

§ 3. Postanowienia ogólne. 

1. Konkurs o nazwie „Dzień Otwarty – „Moje miasto bez elektrośmieci” („Konkurs”) prowadzony jest 
na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Programu. 

2. Konkurs skierowany jest do szkół podstawowych („Szkoła”), klas trzecich, uczestniczących w 
Programie. 

3. Szkoła biorąca udział w Konkursie wykonuje pracę konkursową („Praca konkursowa”), którą 
dokumentuje w formie sprawozdania („Sprawozdanie”) i przesyła do Agencji 

4. Praca konkursowa jest pracą artystyczną wykonaną przez uczniów klas trzecich uczestniczących w 
Konkursie. 
 

§ 4. Warunki uczestnictwa w Konkursie. 

1. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. Szkoła realizując Program może przystąpić do 
Konkursu. 

2. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie Szkoły, które spełnią łącznie następujące warunki: 
2.1. Realizują Program, 

 2.2. Wyślą kompletne Sprawozdanie z wykonania Pracy Konkursowej najpóźniej do dnia 31.05.2012 r.  
      na adres Agencji: Adliner Sp. z o.o., ul. Locci 18, 02-928 Warszawa z  dopiskiem „Dzień   
      Otwarty – „Moje miasto bez elektrośmieci”. 
3.  Kompletne Sprawozdanie powinno zawierać: szczegółowy opis wykonania Pracy Konkursowej, 

udokumentowany zdjęciami lub filmem, nazwę Szkoły, dokładny adres Szkoły, nazwę klasy (klas), 
która wzięła (wzięły) udział w Konkursie. Sprawozdanie musi być czytelnie, podpisane imieniem i 
nazwiskiem dyrektora Szkoły. Konieczny jest także stempel z nazwą i adresem Szkoły. 



 

 

4.  O dacie przesłania sprawozdania decydować będzie data stempla pocztowego. 
5.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczone Sprawozdania, wysłane po terminie 

określonym w punkcie 2.2 lub zgubione przez Pocztę Polską. 
6.  Nadesłanie Sprawozdania jest równoznacznym potwierdzeniem uczestnictwa w Konkursie oraz 

zgodą na wykorzystanie Sprawozdania i wszystkich jego części składowych do celów 
marketingowych przez Organizatora Konkursu, a w szczególności publikacji na stronie www.moje-
miasto-bez-elekrosmieci.pl, a także wszelkich materiałach tworzonych w ramach Programu i 
działaniach PR. 

 
§ 5. Przedmiot i cel Konkursu. 

1. Przedmiotem Konkursu jest praca konkursowa na temat prawidłowego postępowania ze zużytym 
sprzętem elektrycznym i elektronicznym („Elektrośmieci”). 

2. Celem konkursu jest utrwalenie wiedzy uczniów klas trzecich na temat prawidłowego postępowania 
z elektrośmieciami. 

3. Praca konkursowa może być wykonana w jednej z poniższych kategorii: 
a.   Wystawa prac plastycznych („Kategoria plastyczna”), 
b.   Przedstawienie („Kategoria przedstawienie”), 
c.   Inne formy artystyczne np.: piosenka, wiersz, prace ręczne („Kategoria inne formy   
      artystyczne”). 

4. W Konkursie może wziąć udział jedna lub kilka klas trzecich.  
5. Praca konkursowa musi spełniać następujące wymagania: 

a. Przedstawiać tematykę dotyczącą elektrośmieci wyjaśniając, czym są i jak mogą wpływać na 
środowisko i zdrowie człowieka 

b. Przedstawiać zasady prawidłowego postępowania z elektrośmieciami. 
6. Realizacja Konkursu przez Szkoły musi być udokumentowana w postaci zdjęć lub filmu, do których 

należy dołączyć podpisane przez Dyrektora Szkoły oraz nauczyciela prowadzącego Sprawozdanie. 
7. Sprawozdania niekompletne nie będą brały udziału w Konkursie.  

 
 

§ 6. Terminy Konkursu. 

1. Konkurs jest realizowany w Szkołach, w dowolnym terminie w okresie od dnia 31 marca do 18 
maja 2012 r.  

2. Sprawozdania powinny być przesłane do 31 maja 2012 r. włącznie (decyduje data stempla 
pocztowego). 

3. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 10 czerwca 2012 r. 
4. Publikacja listy zwycięzców na stronie Internetowej www.moje-miasto-bez-elektrosmieci.pl. będzie 

miała miejsce od 11 czerwca 2012 r. 
5. Nagrody zostaną wysłane do zwycięskich szkół 20 czerwca 2012 r. 

 
 

§ 7. Rozstrzygnięcie Konkursu. 

1. W dniach 5 - 8 czerwca 2012 r. jury będzie wybierało najciekawsze ze wszystkich nadesłanych 
Sprawozdań a w dniu 10 czerwca 2012 r. Konkurs zostanie ostatecznie rozstrzygnięty przez jury. 

2. Jury przyzna poniższe nagrody: 
a.  Nagrodę za I miejsce w Kategorii plastycznej 
b.  Nagrodę za II miejsce w Kategorii plastycznej 
c.  Nagrodę z III miejsce w Kategorii plastycznej 
d.  Nagrodę za I miejsce w Kategorii przedstawienie 
e.  Nagrodę za II miejsce w Kategorii przedstawienie 
f.   Nagrodę z II miejsce w Kategorii przedstawienie 
g.  Nagrodę za I miejsce w Kategorii formy artystyczne 
h.  Nagrodę za II miejsce w Kategorii formy artystyczne 
i.   Nagrodę za III miejsce w Kategorii formy artystyczne 
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3. Jury składać się będzie z co najmniej 3 osób, w tym: 
a.   2 przedstawicieli ze strony Organizatora 
b.   1 metodyka wychowania wczesnoszkolnego 

4. Kryteria oceny prac konkursowych: 
a. Pomysł na przedstawienie tematu Konkursu (w tym oryginalność zastosowanych technik) – 

maksymalnie 30 punktów 
b. Forma promocji nagłośnienia Konkursu – maksymalnie 40 punktów 
c. Zgodność przedstawionych treści z założeniami Konkursu – maksymalnie 30 punktów 

5. Za włączenie do organizacji Konkursu Urzędu Miasta/Gminy poprzez zorganizowanie zbiórki 
elektrośmieci w czasie Konkursu Szkoła otrzyma dodatkowe 50 punktów. Wszelkie kwestie 
związane ze zbiórką elektrośmieci takie jak min. podstawienie kontenera, obsługa zbiórki podczas 
Konkursu, odbiór elektrośmieci należy uzgodnić z właściwym Urzędem Gminy  

6. Maksymalna ilość punktów, które może uzyskać Szkoła to 150 punktów. 
7. Laureaci Konkursu powiadomieni zostaną o wygranej drogą pisemną (list polecony) oraz e-mailową 

przez Organizatorów. 
8. Lista szkół nagrodzonych w Konkursie („Laureaci”) będzie udostępniona na stronie internetowej 

www.moje-miasto-bez-elektrosmieci.pl od 11.06.2012 r..  
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagród z przyczyn nieleżących po 

stronie Organizatora.  
10. Laureat nie może wymieniać nagrody na równowartość w gotówce ani zamienić jej na inną nagrodę. 
11. W przypadku nieodebrania nagród, Laureat traci prawo do nagrody i nie jest uprawniony do 

otrzymania żadnego ekwiwalentu pieniężnego.  
 

§ 9. Nagrody. 

1. Nagrody przyznawane w Konkursie przez jury za poszczególne miejsca: 
1. Nagrodę za I miejsce w Kategorii plastycznej 

a. Tablica interaktywna (1 sztuka) dla Szkoły 
b. Regał do sali lekcyjnej (1 sztuka) dla Szkoły 
c.    Mikroskop SE-222R (1 sztuka) dla Szkoły 
d. Zestaw multimedialnych atlasów dla Szkoły 
e. Zabawka "Mały badacz" dla każdego ucznia, ze zwycięskiej klasy 

2. Nagrodę za II miejsce w Kategorii plastycznej 
a. Projektor (1 sztuka).dla Szkoły 
b. Regał do sali lekcyjnej (1 sztuka) dla Szkoły 
c.    Mikroskop MC-132 LED (1 sztuka) dla Szkoly 
d. Zestaw multimedialnych atlasów dla Szkoły 
e. Zabawka "Mały badacz" dla każdego ucznia ze zwycięskiej klasy. 

3. Nagrodę z III miejsce w Kategorii plastycznej 
a.  Regał (1 sztuka) do sali lekcyjnej dla Szkoły 
b.  Wyprawka plastyczna XXL dla Szkoły 
c.  Kredki ołówkowe dla każdego ucznia, ze zwycięskiej klasy  

4. Nagrodę za I miejsce w Kategorii przedstawienie 
a.  Tablica interaktywna (1 sztuka) dla Szkoły 
b.  Regał (1 sztuka) do sali lekcyjnej dla Szkoły 
c.  Mikroskop SE-222R (1 sztuka) dla Szkoły 
d.  Zestaw atlasów multimedialnych dla Szkoły 
e.  Zestaw "Mały Badacz" dla każdego ucznia, ze zwycięskiej klasy 

5. Nagrodę za II miejsce w Kategorii przedstawienie 
a.  Projektor (1 sztuk) dla Szkoły 
b.  Regał (1 sztuka) do sali lekcyjnej, dla Szkoły 
c.  Mikroskop SE-222R.dla Szkoły 
d.  Zestaw atlasów multimedialnych dla Szkoły 
e.  Puzzle i lupa dla każdego ucznia, ze zwycięskiej klasy 

6. Nagrodę z III miejsce w Kategorii przedstawienie 
a.  Regał (1 sztuka) dla Szkoły 
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b.  Pufy (3 sztuki) do sali lekcyjnej.dla Szkoły 
c.  Zestaw (5 sztuk) magicznych flamastrów dla każdego ucznia, ze zwycięskiej klasy 

7. Nagrodę za I miejsce w Kategorii formy artystyczne 
a. Tablica interaktywna (1 sztuka) dla Szkoły 
b. Regał (1 sztuka) do sali lekcyjnej dla Szkoły 
c.  Mikroskop SE-222R (1 sztuka) dla Szkoły 
d. Zestaw atlasów multimedialnych dla Szkoły 
e. Zabawka mikroskop dla każdego ucznia, ze zwycięskiej klasy 

8. Nagrodę za II miejsce w Kategorii formy artystyczne 
a.  Projektor (1 sztuka).dla Szkoły 
b.  Regał (1 sztuka) do sali lekcyjnej dla Szkoły 
c.  Mikroskop SE-222R (1 sztuka) dla Szkoły 
d.  Zabawka "Mały odkrywca" dla każdego ucznia, ze zwycięskiej klasy 

9. Nagrodę za III miejsce w Kategorii formy artystyczne 
a. Regał (1 sztuka) do sali lekcyjnej dla Szkoły 
b. Pufy (3 sztuki) do sali lekcyjnej dla Szkoły 
c.  Zestaw mazaków zmieniających kolor dla każdego ucznia, ze zwycięskiej klasy 

 
2. Organizator zastrzega sobie możliwość przeniesienia nagród z Kategorii, w której nie zostaną 

wyłonieni laureaci z powodu braku Sprawozdań w tej kategorii, lub braku Sprawozdań spełniających 
warunki niniejszego Regulaminu. W takim przypadku nagrody zostaną przeniesione do Kategorii, w 
której będzie więcej nadesłanych Sprawozdań. 

 
§ 10. Postępowanie reklamacyjne. 

1. Szkole przysługuje prawo złożenia reklamacji dotyczącej wyłącznie naruszenia prawa lub 
regulaminu Konkursu.  

2. Reklamacja może być złożona wyłącznie do dnia 31 lipca 2012 r. (decyduje data stempla 
pocztowego). Reklamacje zgłoszone po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.  

3. Reklamacja, pod rygorem nieważności, musi być wysłana, w formie pisemnej, listem poleconym na 
adres: Adliner sp. z o. o.; ul. Locci 18; 01-928 z obligatoryjnym dopiskiem na kopercie: Konkurs 
„Moje miasto bez elektrośmieci” – reklamacja.  

4. Pisemna reklamacja powinna być czytelnie podpisana przez Dyrektora Szkoły, nazwę szkoły oraz 
dokładny adres nadawcy, jak również dokładny opis i powód reklamacji.  

5. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 30 dni od dnia 
otrzymania. Agencja powiadomi zainteresowanych o wyniku rozpatrzenia reklamacji listem 
poleconym.  

6. W przypadku braku akceptacji przez uczestnika Konkursu stanowiska przedstawionego w 
odpowiedzi na reklamację, uczestnik może dochodzić swoich praw na zasadach ogólnych. 

 
§ 11. Postanowienia końcowe 

 
1. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą 

rozstrzygane przez Sąd właściwy według siedziby Organizatora. 
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, 

ustawy z dnia 29 października 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 4 lutego 
1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

3. Niniejszy Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej 
www.moje-miasto-bez-elektrosmieci.pl . 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu. 
5. Z chwilą wydania nagrody konkursowej Zdobywcy Nagrody, Organizator Konkursu nabywa 

majątkowe prawa autorskie do materiałów przez niego nadesłanych, jako zgłoszenie konkursowe na 
następujących polach eksploatacji: utrwalanie, zwielokrotnianie wszelkimi technikami, wprowadzanie 
do obrotu, wprowadzanie do pamięci komputera, publiczne wykonywanie lub odtwarzanie, 
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wystawianie, umieszczanie na towarach lub ich opakowaniach w kraju i za granicą, używanie we 
wszystkich formach reklamy w kraju i za granicą, zarejestrowanie, jako znaku towarowego w kraju i 
za granicą. 

6. Nagrodzona Szkoła wyraża zgodę na anonimowe udostępnienie publiczności zgłoszonych przez nią 
materiałów. 

7. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem Dnia Otwartego ponoszą uczestnicy Konkursu. 
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie działania podjęte przez uczestników Konkursu 

w celu przygotowania Dnia Otwartego „Moje miasto bez elektrośmieci”.  


