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REGULAMIN
uczestnictwa w konkursie „Warszawa bez elektrośmieci” 

organizowanym w ramach Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego 
„Moje miasto bez elektrośmieci”

§1. Definicje
Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie otrzymują następujące znaczenie: 

„Program” – Ogólnopolski Program Edukacyjny „Moje miasto bez elektrośmieci”, który skierowany jest do miast 1. 
i gmin wskazanych przez Elektroeko.
„ElektroEko” lub „Organizator” – ElektroEko Organizację Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego SA  2. 
z siedzibą w Warszawie 01-209, ul. Hrubieszowska 6a, – główny ORGANIZATOR Ogólnopolskiego Programu 
Edukacyjnego „Moje miasto bez elektrośmieci”. 
„Regulamin” – Regulamin Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Moje miasto bez elektrośmieci” – niniejszy  3. 
dokument określający zasady funkcjonowania Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Moje miasto  
bez elektrośmieci”
„Zbiórka” – oddanie do autoryzowanego punktu zbierania zebranych przez szkołę elektrośmieci.4. 
„Elektrośmieci” – zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 5. 
„APZ” – autoryzowany punkt zbierania elektrośmieci ElektroEko.6. 

§2. Postanowienia ogólne
 

Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w zbiórce elektrośmieci. 1. 
Celem zbiórki  jest upowszechnianie wiedzy o potrzebie właściwego zagospodarowania zużytego sprzętu  2. 
elektrycznego i elektronicznego oraz rozwijanie świadomości i wrażliwości ekologicznej uczniów szkół podstawowych.
Zbiórka prowadzona jest na terenie m.st. Warszawy i dotyczy uczniów klas I-VI warszawskich szkół podstawowych, 3. 
które uczestniczą w programie. 
Organizatorem Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Moje miasto bez elektrośmieci” jest  4. 
ElektroEko Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego 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.  Zasady uczestniczenia w zbiórce

Zbiórka ogłaszana jest w szkołach przez koordynatora w dniu 1. 10 kwietnia 2012 r.
Nauczyciele i wychowawcy prowadzą zajęcia poświęcone elektrośmieciom i zachęcają dzieci do wzięcia udziału  2. 
w zbiórce. 
Dzieci wraz z rodzicami odwożą zużyty sprzęt elektroniczny (bezpośrednio ze swoich domów) do wskazanych  3. 
autoryzowanych punktów zbierania elektrośmieci tzw. APZ (lokalizacja APZ podana jest na końcu niniejszego 
regulaminu). 
Za oddane elektrośmieci uczniowie i ich rodzice otrzymują kupony od pracownika APZ, różne w zależności  4. 
od wielkości elektrośmieci. 
Uczniowie oddają otrzymane kupony nauczycielowi w szkole.5. 
Istnieje możliwość oddania dużych elektrośmieci, takich jak: lodówka, suszarka, zmywarka, kuchnia  6. 
elektryczna, pralka, kserokopiarka, zamrażarka, itp. bezpośrednio z domu. W celu zgłoszenia odbioru wystarczy 
zadzwonić pod numer 801 011 180. W momencie oddawania dużych elektrośmieci można dodatkowo oddać 
także mniejsze zużyte sprzęty. Pracownik odbierający elektrośmieci wręczy kupony za każdy wówczas oddany 
elektrośmieć.
Dostępne są 3 rodzaje kuponów:7. 

 a. kupon za małe elektrośmieci = kupon o nazwie „małe elektrośmieci – 1 punkt”
 b. kupon za średnie elektrośmieci = kupon o nazwie „średnie elektrośmieci – 3 punkty”
 c. kupon za duże elektrośmieci = kupon o nazwie „duże elektrośmieci – 10 punktów” 

Nauczyciele poszczególnych szkół wysyłają kupony do dnia 8. 4 czerwca 2012 r. na adres: Adliner  
Sp. z o.o., ul. Locci 18, 02-928 Warszawa wraz z wypełnionym formularzem, który dostępny będzie  
na www.moje-miasto-bez-elektrosmieci.pl. 
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Nagrodę otrzymać może każda szkoła, która zbierze co najmniej 200 punktów potwierdzone odpowiednią  9. 
ilością kuponów. W takim przypadku szkole przysługuje prawo wybrania 1 pakietu nagród z 5. Za każde, kolejne 
zebranych 200 punktów szkole przysługuje możliwość wyboru kolejnego, dowolnego pakietu nagród. 
Dodatkowo 4 szkoły, które zbiorą najwięcej elektrośmieci otrzymają nagrody główne.10. 
4 najlepsze szkoły zostaną wyłonione przez jury, spośród wszystkich szkół uczestniczących w zbiórce na podstawie 11. 
ilości zebranych punktów, potwierdzonych w kuponach. 
Zbiórka zostanie przeprowadzona w dniach 12. 11 kwietnia  – 31 maja 2012 r., w soboty, w godzinach otwarcia  
APZ’ów, tj.: 10:00-17:00.
Ogłoszenie wyników nastąpi do 13. 10 czerwca 2012 r. na stronie www.moje-miasto-bez-elektrosmieci.pl.
Szkoły otrzymają wybrane zestawy nagród do 14. 18 czerwca 2012 r.
Przystąpienie przez szkołę, uczniów oraz ich rodziców i opiekunów do zbiórki oznacza, że:15. 

 a. zapoznali się oni z niniejszym regulaminem
 b. zobowiązują się do przestrzegania w nim zasad i warunków

§4. Nagrody

Nagrody gwarantowane:1. 
 a. Pakiet 1 – zawiera biurko szkolne (1 szt.) oraz krzesełka (2 szt.)
 b. Pakiet 2 – zawiera pufy do świetlicy (2 szt.)
 c. Pakiet 3 – zawiera piłki do siatkówki (2 szt.), piłki do kosza (2 szt.), 
     piłki ręczne (2 szt.) oraz siatkę do gry w siatkówkę (1 szt.)
 d. Pakiet 4 – zawiera plansze edukacyjne (3 szt.)
 e. Pakiet 5 – zawiera lupę (1 szt.), model owada mały (1 szt.), model narządów człowieka duży (1 szt.)

Nagrody główne:2. 
 a. I miejsce – tablica multimedialna
 b. II miejsce – projektor multimedialny
 c. III miejsce – projektor multimedialny
 d. IV miejsce – projektor multimedialny

§5. Postępowanie reklamacyjne

Szkoła ma prawo do złożenia reklamacji po otrzymaniu wybranych nagród. Reklamację taką należy przesłać  1. 
z adresu e-mail: program@mmbe.pl, który został podany podczas rejestracji wraz z opisem sytuacji, danymi  
identyfikującymi oraz danymi kontaktowymi. Wszystkie przypadki reklamacji będą rozpatrywane indywidualnie 
w zależności od rodzaju zgłoszenia. W przypadku uznania reklamacji Organizator wymieni nagrody na nowe. 
Reklamacje dotyczące przebiegu zbiórki. 2. 

 a. Reklamacje należy składać na adres do korespondencji, bądź wysłać drogą elektroniczną z adresu e-mail  
     podanego podczas rejestracji na adres e-mail: program@mmbe.pl
 b. Reklamacja powinna zawierać dane identyfikujące szkołę, dane kontaktowe oraz dokładny opis sytuacji  
     wraz ze wskazaniem przyczyny reklamacji.
 c. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji.
 d. Podjęte przez Organizatora decyzje dotyczące reklamacji są ostateczne, szkoła zostanie poinformowana 
     o decyzji w takiej samej formie, w jakiej złożyła reklamację. 

§6. Postanowienia końcowe

Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej programu www.moje-miasto-bez-elektrosmieci.pl 1. 
oraz w siedzibie Organizatora. 
Adres do korespondencji: 2. 

 Adliner Sp. z o.o. 
 ul. Locci 18
 02-928 Warszawa
 e-mial: szkola@mmbe.pl

Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Programem będą rozstrzygane przez sąd 3. 
właściwy dla siedziby Organizatora. Wszelkie informacje o Programie dostępne w materiałach reklamowych mają 
jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego.
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LISTA DOSTĘPNYCH AUTORYZOWANYCH PUNKTÓW ZBIERANIA ELEKTROEKO, TZW. APZ:

1.   Bemowo - Przy skrzyżowaniu ulic Górczewskiej i Pow. Śląskich naprzeciwko Urzędu Dzielnicy
2.   Bemowo - Wzdłuż ul. Piastów Śląskich między Oławską a Osmańczyka
3.   Białołęka - Przy Urzędzie Dzielnicy ul. Modlińska 197, obok U.S. Cywilnego
4.   Bielany - ul. Wójcickiego na parkingu przy Cmentarzu Północnym, od ul. Pułkowej
5.   Mokotów - Parking przy ul. Blacharskiej 1 róg ul. Lotników
6.   Ochota - Przy ul. Korotyńskiego róg Grójeckiej na parkingu przy zlewni MPO
7.   Praga Płd - ul. Mińska róg Terespolskiej
8.   Praga Płn - ul. Szwedzka róg ul. Stalowej
9.   Rembertów - ul. Gen. A. Chruściela „Montera” 28, na parkingu przy Urzędzie Dzielnicy Rembertów
10. Śródmieście - ul. Myśliwiecka róg ul. Łazienkowskiej
11. Targówek - Przy Urzędzie Dzielnicy ul. Kondratowicza 20, obok stacji TRAFO
12. Ursus - Przy Urzędzie Dzielnicy Plac Czerwca 1976r. Nr 1
13. Ursynów - Parking przy ul. Gandhi przy kortach
14. Wawer - Parking przy Urzędzie Dzielnicy ul. Żegańska 1
15. Wesoła - Przy Urzędzie Dzielnicy ul. 1. Praskiego Pułku 33
16. Wilanów - Przy Urzędzie Dzielnicy ul. Stanisława Kostki Potockiego 11
17. Włochy - Przy Urzędzie Dzielnicy róg ul. Podborskiej, przy wjeździe na parking
18. Wola - Zatoka parkingowa przy ul. Dzielna/Smocza naprzeciw ul. Dzielnej 13
19. Żoliborz - ul. Powązkowska przy Cmentarzu Komunalnym - na pętli

FORMULARZ ZBIÓRKI

Lp. Adres
Telefon 

kontaktowy 
do szkoły

E-mail
Liczba 

uczniów  
w szkole

Liczba
kuponów

„Małe
elektrośmieci”

Liczba
kuponów
„Średnie

elektrośmieci”

Liczba
kuponów

„Duże
elektrośmieci”

Liczba
kuponów

na 1 
ucznia

………………………………………….................
………………………………………….................       .........................................

 Imię i nazwisko nauczyciela      Data przygotowania formularza
 

RAZEM:

Numer  
i nazwa szkoły


