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Regulamin 
Konkursu „Szkoła w mieście bez elektrośmieci” 

z dnia 01 września 2016 r. 

 

§1 Definicje 
 

Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie otrzymują następujące znaczenie: 

1. „Program” – Ogólnopolski Program Edukacyjny „Moje miasto bez elektrośmieci”, skierowany do Placówek 

oświatowych, miast i gmin wybranych przez ElektroEko, a którego elementem jest Fundusz Oświatowy. 

2. „Fundusz Oświatowy” – środki finansowe przeznaczone przez ElektroEko na finansowanie pomocy dydaktycznych dla 

Placówek Oświatowych na określonych w niniejszym Regulaminie warunkach. 

1.  „ElektroEko” lub „Organizator” – ElektroEko Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. 

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 – główny Organizator Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Moje miasto bez elektrośmieci”.  

2. „Agencja” lub "Współorganizator" – Adliner Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Locci 18, 02–928 Warszawa 

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000043544, NIP 951–19–34–

659, o kapitale zakładowym w wysokości 300.000,00 PLN w pełni wpłaconym – współorganizator Ogólnopolskiego 

Programu Edukacyjnego „Moje miasto bez elektrośmieci”. 

3.  „Szkoła” – szkoła podstawowa lub gimnazjum, które przystąpiła do Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Moje 

miasto bez elektrośmieci” 

4. „Regulamin” – niniejszy dokument określający zasady korzystania z Funduszu Oświatowego tworzonego w ramach 

Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Moje miasto bez elektrośmieci”   

5.  „Punkty” – jednostka rozliczeniowa nadawana Szkole  za przekazany do systemu prowadzonego przez ElektroEko 

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. 

6. „Strona Internetowa” – to strona Internetowa Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Moje miasto bez 

elektrośmieci” znajdująca się na domenie www.moje-miasto-bez-elektrosmieci.pl będąca narzędziem do komunikacji z 

Placówkami oświatowymi, miastami i gminami. 

7. „Profil” – indywidualny Profil, Szkoły dostępny po zalogowaniu na portalu Internetowym „Moje miasto bez 

elektrośmieci”, znajdującym się na domenie www.moje-miasto-bez-elektrosmieci.pl.  

8. „Katalog pomocy dydaktycznych” – zbiór pomocy szkolnych i wyposażenia dostępnych w ramach Funduszu 

Oświatowego 

9.  „Pomoce dydaktyczne” – nagrody rzeczowe dla Szkół ujęte w Katalogu pomocy dydaktycznych. 

10. „ZSEE” – zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, inaczej także „Elektrośmieci”. 

11. Punkt zbierania – miejsce wskazane przez ElektroEko, w którym zorganizowany jest  system selektywnego zbierania 

ZSEE od mieszkańców gminy. Kupony za oddany ZSEE w ramach Programu, wydawane są tylko i wyłącznie w punktach 

zbierania ZSEE organizowanych przez ElektroEko. 

12. „Konkurs Szkoła w mieście bez elektrośmieci” – konkurs skierowany do Szkół organizowany w ramach Programu. 

13. „Filmik” – materiał filmowy, nie dłuższy niż 5 minut lub skonwertowana prezentacja Power Point do pliku MOV lub 

MPEG4 lub AVI, prezentujący zorganizowany przez Szkołę piknik lub przedstawienie o tematyce Elektrośmieci, do 

którego Szkole przysługują autorskie prawa majątkowe, co najmniej w zakresie prawa do zamieszczania w portalach 

społecznościowych. 

http://www.moje-miasto-bez-elektrosmieci.pl/
http://www.moje-miasto-bez-elektrosmieci.pl/
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§2 Postanowienia ogólne. 
  

1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa Szkół w Konkursie Szkoła w mieście bez elektrośmieci, który jest 

realizowany w ramach Programu. 

3. Organizatorem Konkursu jest ElektroEko. 

4. Współorganizatorem Konkursu jest Agencja.  

5. W ramach Konkursu gromadzone są dane osobowe dyrektorów Szkół oraz nauczycieli – koordynatorów Programu. Dane 

te są zarejestrowane i przechowywane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

Administratorem bazy danych jest Agencja. Dane zbierane w ramach Konkursu służą wyłącznie do realizowana zapisów 

objętych niniejszym Regulaminem. 

6. Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 

7. Podstawowym warunkiem przystąpienia do Konkursu jest uczestnictwo w Programie, a także akceptacja niniejszego 

Regulaminu.  

8. Konkurs rozpoczyna się 01 września 2016 r. a kończy 31 maja 2017 r. Do konkursu wlicza się wszystkie Punkty zebrane 

przez Szkołę w tym okresie. 

§3 Zasady uczestnictwa w Konkursie. 
 

W Konkursie mogą uczestniczyć Szkoły, które spełniają poniższe kryteria: 

a. Realizują Program,  

b. Przekazują ZSEE do administrowanego przez Organizatora punktu zbierania ZSEE lub zamawiają u Organizatora 

odbiór ZSEE bezpośrednio z placówki. 

§4 Zasady Konkursu. 
 

1. Konkurs polega na uzbieraniu przez Szkołę jak największej liczby Punktów Funduszu Oświatowego w czasie trwania 

Konkursu tj. od 01 września 2016 r. do 31 maja 2017 r., w następujący sposób: 

a. Szkoła przekazuje ZSEE do administrowanego przez Organizatora punktu zbierania ZSEE lub zamawia u 

Organizatora odbiór ZSEE bezpośrednio ze Szkoły. 

b. Za przekazane ZSEE Szkoła otrzymuje Kupony Funduszu Oświatowego, które następnie odsyła listem lub pocztą 

kurierską lub dostarcza osobiście do Agencji na adres: Adliner Sp. z o.o., ul. Locci 18, 02-928 Warszawa, z 

dopiskiem "Szkoła w mieście bez elektrośmieci"? 

c. Organizator przelicza Kupony na Punkty, które ostatecznie widoczne są na Profilu Szkoły. 

d. Zebrane Kupony należy odesłać do dnia 6 czerwca 2017 r. (liczy się data wpływu do Agencji). 

e. Organizator opublikuje listę rankingową wszystkich Szkół biorących udział w Konkursie w dniu 12 czerwca 2017 

r. do godziny 15:00, na Stronie Internetowej. 

f. 3 (słownie: trzy) Szkoły, które zebrały największą liczbę Punktów otrzymują Nagrody główne tj. tablice 

multimedialne (po 1 szt. dla każdej zwycięskiej szkoły),  

g. 3 (słownie: trzy) Szkoły, które uzyskały kolejne trzy miejsca tj. miejsca 4, 5 i 6 w oparciu o największą liczbę 

Punktów otrzymują zestawy książek do biblioteki szkolnej (po 1 zestawie dla każdej  Szkoły, które uplasowały 

się na miejscach 4, 5 i 6). 

h. Pozostałe Szkoły, które znajdą się na liście szkól nominowanych do nagrody, tj. które otrzymają w czasie 

trwania Konkursu przynajmniej 1 punkt otrzymają  dyplomy. 
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i. Organizator przyzna także Nagrodę specjalna w postaci tablicy multimedialnej za najciekawszy Filmik z 

przedstawienia bądź eventu ekologicznego o tematyce elektrośmieci. Nominowana do Nagrody specjalnej jest 

każda Szkoła, która spełniła warunek, o którym mowa pod literą h powyżej. Wybór Pracy odbędzie się w 

następujący sposób: 

i. Szkoła przesyła do Agencji Filmik , a przesłanie Filmiku jest równoznaczne z udzieleniem zgody na jego 

umieszczenie przez Organizatora lub Agencję na portalach społecznościowych. 

ii. Filmik umieszczany jest przez Agencję na kanale YouTube.pl a link do Filmiku na Facebooku na profilu 

Elektrosmieci, po uzyskaniu zgody Autora na publikację w formie pisemnej. 

iii. Zwycięża ta Szkoła, której Filmik zbierze najwięcej polubień na Facebooku w okresie do 31.05.2017 r. 

do godziny 10:00) 

2.  Organizator i Agencja nie ponoszą odpowiedzialności za: 

a. Odesłanie Kuponów zbyt późno przez Szkołę, w wyniku czego nie wpłyną one do Agencji do dnia 06 czerwca 

2017 r. 

b. Terminowość doręczenia Nagród za pośrednictwem firm świadczących usługi kurierskie i Pocztę Polską, tym 

niemniej jednak będzie składał reklamacje we właściwym trybie. 

c. Usługi firm telekomunikacyjnych oraz dostawców usług internetowych, z których korzystają Szkoły.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Szkoła w mieście bez elektrośmieci  Szkół, 

które naruszyły warunki niniejszego Regulaminu. Wykluczenie Szkoły powoduje utratę zebranych punktów., 

 

§5 Harmonogram Konkursu. 

 
1. Zbieranie kuponów przez Szkoły – 01 września 2016 r. – 31 maja 2017 r. 

2. Odsyłanie Kuponów – do dnia 06 czerwca 2017 r. (decyduje data wpływu do Agencji) 

3. Ogłoszenie wyników – 12 czerwca 2017 r. do godziny 15:00 

4. Wysyłka Nagród  – do 28 czerwca 2017 r. 

 

§6 Zasady przyznawania Punktów. 
 

Szkoła zbiera Punkty na zasadach określonych Regulaminem Funduszu Oświatowego z dnia 01 września 2016 r., który 

dostępny jest na Stronie Internetowej. 

 

§7 Postępowanie reklamacyjne. 
 

1. W razie zastrzeżeń co do liczby zebranych Punktów, Szkoła ma prawo złożyć reklamację. 

2. W razie wystąpienia wad fizycznych Nagród dostarczanych w ramach Konkursu, podlegających gwarancji 

poszczególnych producentów lub dostawców Pomocy dydaktycznych, Szkoła ma prawo do złożenia reklamacji za 

pośrednictwem Agencji.  

3. Wszystkie Reklamacje należy przesyłać w formie pisemnej na adres e–mail: szkola@mmbe.pl  lub listownie na adres 

Agencji, Adliner Sp. z o.o. ul. Locci 18, 02-928 Warszawa, z dopiskiem „Reklamacja”. Agencja pełni tylko i wyłącznie 

rolę pośrednika w obsłudze procesu reklamacyjnego pomiędzy Placówką oświatową a poszczególnymi producentami 

Pomocy dydaktycznych. 

mailto:szkola@mmbe.pl
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4. W piśmie reklamacyjnym należy wyszczególnić dane o reklamowanej Pomocy dydaktycznej, opisać występującą usterkę 

i podać dane kontaktowe osoby zgłaszającej reklamację w imieniu Placówki oświatowej. O sposobie rozpatrzenia 

reklamacji decyduje producent lub dostawca danej Pomocy dydaktycznej. 

5. Decyzje dotyczące Reklamacji są ostateczne. 

6. Uszkodzenia mechaniczne Nagród powstałe w trakcie eksploatacji przez Szkolę nie podlegają reklamacji. 

7. Szkoła zostanie poinformowana o sposobie rozpatrzenia Reklamacji w formie pisemnej.  

 

§8 Postanowienia końcowe. 
 

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na Stronie Internetowej Programu www.moje-miasto-bez-elektrosmieci.pl oraz 

w siedzibie Organizatora.   

2. Informacje dotyczące Konkursu można uzyskać pod numerem telefonu 509 856 509 w dni powszednie od godziny 10: 

00 do 16:00.  

3. Adres do korespondencji:  

Adliner Sp. z o.o.  

ul. Locci 18  

02–928 Warszawa 

e–mail szkola@mmbe.pl, przedszkole@mmbe.pl 

4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez sąd właściwy 

dla siedziby Organizatora.  

5. Wszelkie informacje o Konkursie dostępne w materiałach publikowanych przez Organizatora mają jedynie charakter 

informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. 

6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01 września 2016 do dnia 31 sierpnia 2017. 

7. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie postanowienia Regulaminu 

Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Moje miasto bez elektrośmieci” oraz Regulaminu Funduszu Oświatowego z 

dnia 1 września 2016 r. 
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