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Rozdział I. ORGANIZATORZY I PARTNERZY KONKURSU.

1. Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego DOBRE RADY NA ELEKTROODPADY - ODDAJ

MNIE W DOBRE RĘCE 2023 jest GRUPA AURAEKO:

▪ AURAEKO Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. z siedzibą

w Warszawie (02-695) przy ul. Orzyckiej 27

▪ AURAEKO BATERPAK Organizacja Odzysku Opakowań S.A. z siedzibą w Warszawie (02-695)

przy ul. Orzyckiej 27.

2. Partnerem biznesowym konkursu jest LG ELECTRONICS MŁAWA Sp. z o.o.

3. Program konkursu ekologicznego realizowany jest we współpracy z NLD Consulting Nina Leszczyńska-Dudek.

Rozdział II. DEFINICJE

Określenia i sformułowania użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

1. KONKURS - konkurs edukacyjny pod nazwą DOBRE RADY NA ELEKTROODPADY – ODDAJ MNIE

W DOBRE RĘCE 2023.

2. ORGANIZATORZY - AURAEKO Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A.

oraz AURAEKO BATERPAK Organizacja Odzysku Opakowań S.A.

3. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - dokument opublikowany na stronie Organizatorów, wypełniany przez

Uczestników deklarujących chęć uczestnictwa w Konkursie.

4. UCZESTNIK - Szkoła Podstawowa zgłaszająca Zespół Szkolny do udziału w Konkursie.

5. ZESPÓŁ SZKOLNY - maksymalnie 5-osobowa grupa uczniów z tej samej szkoły (klasy IV-VII), utworzona

w celu wykonania zadań konkursowych.

6. ZGŁOSZENIE - wypełniony Formularz Zgłoszeniowy.

7. KOMISJA KONKURSOWA - grupa utworzona w celu dokonania oceny pracy Zespołów Szkolnych według

kryteriów opisanych szczegółowo w Załączniku nr 5 do niniejszego Regulaminu.

8. OPIEKUN SZKOLNY - osoba pełnoletnia będąca nauczycielem, sprawująca opiekę nad Zespołem Szkolnym

zgłoszonym do Konkursu.

9. PODRĘCZNIK OPIEKUNA SZKOLNEGO - informator zawierający treści edukacyjne dotyczące prawidłowego

postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym, zużytymi bateriami i akumulatorami oraz

treści pomocne do organizacji i przeprowadzenia wszystkich Zadań Konkursu wykonywanych przez utworzony

Zespół Szkolny.
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Rozdział III. INFORMACJE O KONKURSIE

1. Konkurs realizowany jest w ramach publicznych kampanii edukacyjnych, a głównym jego celem jest

podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie prawidłowego postepowania ze zużytym

sprzętem oraz zużytymi bateriami i akumulatorami przenośnymi, a tym samym wspomaga osiągnięcie wysokiego

poziomu zbierania zużytego sprzętu oraz zużytych baterii i akumulatorów.

Dodatkowo Konkurs ma na celu:

▪ zgłębianie wiedzy w zakresie wpływu elektroodpadów oraz zużytych baterii i akumulatorów

przenośnych na środowisko naturalne

▪ propagowanie postaw chroniących środowisko naturalne, w tym prowadzenie selektywnego zbierania

odpadów

▪ wzmacnianie potrzeby prawidłowego postępowania z odpadami

▪ budowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz odpowiedzialności za najbliższe otoczenie

▪ wzmacnianie potrzeby przekazywania wiedzy ekologicznej innym

▪ rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie rówieśniczej, w tym wzajemne wzmacnianie postaw

proekologicznych

▪ budowanie poczucia współodpowiedzialności za planetę

▪ motywowanie środowisk lokalnych do prawidłowego postępowania z elektroodpadami oraz zużytymi

bateriami i akumulatorami przenośnymi, w tym edukowanie w zakresie selektywnej zbiórki

elektroodpadów i zużytych baterii.

2. Konkurs ma zasięg ogólnopolski i skierowany jest do uczniów Szkół Podstawowych na terenie całego kraju.

3. W Konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas IV-VIII.

4. W Konkursie może wziąć udział maksymalnie 30 Zespołów Szkolnych. Jedna szkoła może zgłosić jeden

Zespół Szkolny. Podczas rekrutacji do Konkursu decyduje kolejność przesyłania zgłoszeń (po przyjęciu

kompletnych zgłoszeń od 30 Zespołów Szkolnych proces przyjmowania zgłoszeń zostaje zamknięty).

5. W każdej szkole zgłaszającej do Konkursu Zespół Szkolny wyznaczony zostaje Opiekun Szkolny.

6. Harmonogram przebiegu Konkursu określa Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
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Rozdział IV. ZGŁOSZENIE DO KONKURSU

1. Szkoła zgłasza Zespół Szkolny w wyznaczonym w Harmonogramie (załącznik nr 1 do Regulaminu) terminie

(jest to termin otrzymania przez AURAEKO kompletnego Zgłoszenia).

2. Za kompletne Zgłoszenie rozumie się:

a) wypełniony i podpisany przez dyrektora szkoły Formularz Zgłoszeniowy (załącznik nr 2 do Regulaminu)

b) podpisane Oświadczenie Opiekuna Zespołu (załącznik nr 3 do Regulaminu)

c) podpisane Oświadczenie Prawnego Opiekuna Ucznia (załącznik nr 4 do Regulaminu)

3. Wszystkie dokumenty niezbędne do skutecznego Zgłoszenia Szkoły do Konkursu powinny być przesłane

drogą elektroniczną na adres e-mail: edukacja@auraeko.pl najpóźniej do dnia 10 lutego 2023 r., a oryginały

dokumentów należy przesłać pocztą na adres AURAEKO. Datą przyjęcia Zgłoszenia jest data przesłania

dokumentów drogą elektroniczną na adres e-mail: edukacja@auraeko.pl.

Jednocześnie warunkiem przyjęcia Zgłoszenia jest przesłanie oryginałów dokumentów w terminie

do 17.02.2023 r. (decyduje data stempla pocztowego lub potwierdzenia odbioru dokumentów przez Organizatora

Konkursu). Niedotrzymanie w/w terminów jest równoznaczne z anulowaniem Zgłoszenia.

4. Szkoła wypełniając i przesyłając Formularz Zgłoszeniowy składa oświadczenie, iż zapoznała się i akceptuje

Regulamin Konkursu.

5. Regulamin wraz z załącznikami zostanie opublikowany na stronie www.auraeko.pl.

6. Do udziału w Konkursie zakwalifikowanych zostanie nie więcej niż 30 Zespołów Szkolnych, które spełnią

wymagania określone Regulaminem i dostarczą wymagane dokumenty do AURAEKO zgodnie z terminami

określonymi w Regulaminie.

7. Informację o zakwalifikowaniu do Konkursu szkoły otrzymają na adres e-mail podany w Formularzu

Zgłoszeniowym Uczestnika do dnia 28 lutego 2023 roku. Jednocześnie Opiekunowie Szkolni zgłoszonych

Zespołów otrzymają na podany adres e-mail Podręcznik Opiekuna Szkolnego oraz Formularz zgłoszenia zbiórki.

Rozdział V. PRZEBIEG KONKURSU

1. Rozpoczęcie działań w Konkursie zapoczątkowane zostaje przez Opiekuna Szkolnego poprzez zapoznanie

członków Zespołów Szkolnych z treściami edukacyjnymi zawartymi w Podręczniku Opiekuna Szkolnego, celem,

harmonogramem i zasadami Konkursu oraz zadaniami do zrealizowania przez Zespoły Szkolne.
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2. Każdy Zespół Szkolny ma określone zadania konkursowe do wykonania, których szczegółowy opis

i kryteria oceny określa załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu oraz Podręcznik dla Opiekuna Szkolnego.

3. Zadania Konkursowe należy wykonywać w terminach określonych w harmonogramie zdefiniowanym

w załączniku nr 1.

4. Poszczególne zadania konkursowe zrealizowane przez Zespoły Szkolne będą oceniane przez Komisję

Konkursową powołaną przez Prezesa Zarządu GRUPY AURAEKO.

5. W skład Komisji Konkursowej wchodzą przedstawiciele Organizatora oraz specjaliści merytoryczni powołani

przez AURAEKO.

6. Pracami Komisji Konkursowej kieruje Przewodniczący – Prezes Zarządu GRUPY AURAEKO.

7. Obrady Komisji są niejawne, a werdykt ostateczny. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone w Protokole

z obrad wraz z listą laureatów Konkursu.

8. Komisja Konkursowa oceni przekazane w terminie regulaminowym zadania zgodnie z przyjętymi kryteriami

opisanymi szczegółowo w zał. nr 5 do niniejszego Regulaminu.

9. Zwycięzcą Konkursu zostanie Zespół Szkolny, który otrzyma najwyższą liczbę punktów jako sumę punktów

uzyskanych z wykonania poszczególnych zadań konkursowych.

10. Na podstawie przyznanych punktów za wykonanie poszczególnych zadań konkursowych tworzy się zbiorczą

klasyfikację punktową i przyznaje się nagrody zgodnie z zapisami Rozdziału VI niniejszego Regulaminu.

11. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w dniu finału - 2 czerwca 2023 roku w Centrum Nauki Kopernik

w Warszawie, a następnie zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.auraeko.pl.

12. Zaproszenia dla Zespołów i Opiekunów Szkolnych na uroczystość ogłoszenia wyników i wręczenia nagród

podczas XIV Finału Konkursu zostaną przesłane niezwłocznie po obradach Komisji Konkursowej.

Rozdział VI. ZADANIA KONKURSOWE

Uczestnicy przystępujący do Konkursu mają do wykonania Zadania zgodnie z opisem i harmonogramem

stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

1 Zadanie: Utworzenie i prezentacja EKO-zespołu:

▪ Utworzenie i nazwanie zespołu

▪ Prezentacja członków zespołu
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Zadanie 1 składa się z dwóch części. Pierwsza polega na utworzeniu jednego Zespołu Szkolnego składającego

się maksymalnie z 5 osób z danej szkoły. Zespół Szkolny należy utworzyć najpóźniej w terminie zgłoszenia

Zespołu Szkolnego do Konkursu tj. do 10.02.2023 r. Po zakwalifikowaniu utworzonego zespołu do Konkursu

należy przydzielić zadania poszczególnym członkom w oparciu o zadania konkursowe, treści Podręcznika

Opiekuna Szkolnego oraz predyspozycje i umiejętności uczniów oraz przygotować prezentację członków zespołu.

2 Zadanie: Przygotowanie i przeprowadzenie zbiórki zużytego sprzętu oraz zużytych baterii i akumulatorów

przenośnych:

▪ Przeprowadzenie kampanii informacyjnej

✓ przygotowanie gazetki szkolnej

✓ przygotowanie plakatów i ogłoszeń o planowanej zbiórce elektroodpadów i baterii

✓ współpraca z mediami

▪ Osiągnięcie jak najlepszego poziomu zbiórki zużytego sprzętu i/lub baterii

Zadaniem drugim jest przygotowanie i przeprowadzenie zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

oraz zużytych baterii i akumulatorów przenośnych. Ważnym elementem tego zadania jest przeprowadzenie

kampanii informacyjnej dotyczącej zbiórki oraz osiągnięcie jak najlepszych efektów (masy zebranego zużytego

sprzętu oraz zużytych baterii).

Zbiórkę należy przeprowadzić w dowolnym terminie od dnia 10 marca do dnia 5 maja 2023 roku, od

poniedziałku do soboty. Wybrany termin powinien być uprzednio ustalony i potwierdzony z AURAEKO do 3

marca 2023 roku. Szczegółowe informacje dotyczące planowania i przeprowadzenia zbiórki przedstawione są

w Podręczniku Opiekuna.

3 Zadanie: Przygotowanie Raportu Końcowego

Zadaniem trzecim jest opracowanie Raportu Końcowego, w którym należy zawrzeć informacje dotyczące

realizacji zadań konkursowych. Raport można wykonać w dowolnym formacie .pdf, .docx, .pptx, film i należy

przesłać na adekwatnym do formatu nośniku pocztą tradycyjną na adres Organizatora najpóźniej do dnia 12

maja 2023 roku. Decyduje data wpływu raportu do Organizatora.

4 Zadanie: SUPERPREMIA – zadanie nieobowiązkowe

▪ Posty na www.facebook.com/auraekopl

▪ Etiuda filmowa

Za realizację zadań specjalnych Zespół Szkolny może otrzymać SUPERPREMIĘ – szczegółowe kryteria oceny

i ilość przyznanych punktów określa zał. 5 do niniejszego Regulaminu.
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W czasie trwania konkursu każdy Zespół Szkolny ma możliwość zamieszczenia do dnia 12 maja 2023 roku do

godz. 22.00 na profilu AURAEKO www.facebook.com/auraekopl łącznie trzech punktowanych postów

składających się z się z tekstu i maksymalnie 3 poprawnych technicznie zdjęć (format .jpg, rozmiar ok. 5 MB),

czyli po jednym poście dla każdego z wymienionych poniżej zadań:

a) Post pierwszy – prezentacja Zespołu Szkolnego wraz z Opiekunem (zdjęcia zespołu, nazwy zespołu,

budynku szkolnego lub ulubionego miejsca w szkole), musi zostać przesłany do dnia 17 marca 2023 roku.

b) Post drugi – przygotowanie do zbiórki, czyli opis i zdjęcia tego, jak Zespół Szkolny przygotowywał się do

zbiórki. Mogą to być różne działania, np.: akcja zapraszania przechodniów na zbiórkę lub gazetka szkolna,

tablica, przygotowanie plakatów, afiszy, haseł zachęcających do udziału w zbiórce. Post musi zostać przesłany

do dnia 14 kwietnia 2023 roku.

c) Post trzeci – relacja i zdjęcia ze zbiórki zużytego sprzętu i jego przekazania, niezwłocznie po przeprowadzonej

zbiórce, nie później niż do 12 maja 2023 r.

Posty ubiegające się o nagrodę SUPERPREMIA, Zespoły Szkolne mogą zamieszczać na

www.facebook.com/auraekopl lub przesyłać do Koordynatora Konkursu do dnia 12 maja 2023 roku do godz.

22.00. Posty przesłane po tym terminie nie będą oceniane w kategorii SUPERPREMIA i mogą zostać

opublikowane wyłącznie w kategorii „informacja o konkursie”. Wyniki ilości polubień dla postów zostaną określone

wg stanu na godz. 22.00 w dniu 13 maja 2023 r.

Publikowane będą tylko poprawne posty (nie więcej niż 500 znaków licząc ze spacjami włącznie) i poprawne

technicznie zdjęcia dokumentujące działania w konkursie. Poprawnie przygotowany post musi być przesłany

w formie załącznika do e-maila, podobnie jak zdjęcia czy filmiki. Niedopuszczalne jest przesyłanie posta

wykonanego na telefonie komórkowym ze zdjęciami czy filmikami w treści posta. Posty niespełniające wymagań

poprawności nie zostaną opublikowane przez Organizatorów.

Dodatkowym zadaniem, za które Zespół Szkolny może otrzymać punkty w ramach SUPERPREMII, jest nagranie

krótkiej Etiudy filmowej będącej przekazem artystycznym poruszającym tematykę prawidłowego postępowania

ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz zużytymi bateriami i akumulatorami przenośnymi.

Etiudę należy przesłać do Organizatora wraz z Raportem Końcowym.

PODSUMOWANIE: za każde z wykonanych zadań Zespół Szkolny otrzyma punkty zgodnie z zasadami

opisanymi w Regulaminie, a w szczególności w zał. nr 5. Wszystkie otrzymane punkty zostaną zsumowane

i umieszczone w generalnej klasyfikacji punktowej. Na tej podstawie zostaną wyłonieni zwycięzcy Konkursu.

Szczegółowy opis wszystkich zadań konkursowych oraz terminy i zasady punktacji zostały opisane w zał. nr 1 i 5

do niniejszego Regulaminu.
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Rozdział VII. PRAWA AUTORSKIE

Uczestnik/uczniowie biorący udział w Konkursie przesyłając materiały opracowane w ramach Konkursu

przenoszą nieodpłatnie na Organizatorów bez ograniczeń czasowych i terytorialnych autorskie prawa majątkowe

i zależne do przesłanych materiałów konkursowych na wszystkie pola eksploatacji znanych polskiemu prawu od

daty wysłania prac. Dotyczy to szczególnie:

a) wprowadzania do obrotu materiałów konkursowych w dowolnej formie,

b) wprowadzania prac w całości lub we fragmentach do pamięci komputera oraz publicznego

udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do dzieła w czasie i miejscu przez siebie

wybranym (w tym w sieci Internet),

c) używania całości lub fragmentów prac w materiałach informacyjnych i promocyjnych Organizatorów,

drukowanych i elektronicznych (internetowych).

Rozdział VIII. NAGRODY

1. W Konkursie zostaną przyznane:

▪ Nagrody Główne dla Szkół czterech pierwszych Zespołów Szkolnych w zbiorczej klasyfikacji

punktowej

▪ Nagrody Indywidualne dla członków Zespołów Szkolnych i ich Opiekunów, którzy zajmą miejsca od

pierwszego do ósmego w zbiorczej klasyfikacji punktowej

▪ Nagroda Specjalna dla Zespołu Szkolnego, który zajmie dziewiąte miejsce w zbiorczej klasyfikacji

punktowej

1.1. Nagrody Główne przyznane dla Szkół, których Zespoły Szkolne zajmą miejsca od 1 do 4 w zbiorczej

klasyfikacji punktowej:

Nagroda I - telewizor firmy LG o wartości ok. 4 500 zł

Nagroda II - telewizor firmy LG o wartości ok. 3 500 zł

Nagroda III - telewizor firmy LG o wartości ok. 2 500 zł

Nagroda IV - telewizor firmy LG o wartości ok. 2 000 zł

1.2. Nagrody Indywidualne zostaną przyznane opiekunom i członkom Zespołów Szkolnych, które zajmą miejsca

od 1 do 8 w zbiorczej klasyfikacji punktowej. Będą to nagrody rzeczowe, np.: czytniki e-booków, tablety, głośniki

przenośne oraz drobne upominki. Szacunkowa wartość brutto nagrody indywidualnej dla członków Zespołu

Szkolnego, który zajmie 1 miejsce, to 1 000 PLN.

1.3. Nagroda Specjalna zostanie przyznana Zespołowi Szkolnemu, który zajmie 9 miejsce w zbiorczej klasyfikacji

punktowej. Będzie to wyjazd i zwiedzanie zakładu produkującego monitory i telewizory LG Electronics w Mławie.

8



Projekt edukacyjny DOBRE RADY NA ELEKTROODPADY - ODDAJ MNIE W DOBRE RĘCE 2023  

realizowany jest w ramach publicznych kampanii edukacyjnych dla społeczeństwa.

1.4. Nagrody przyznane w Konkursie nie mogą być wymienione na ekwiwalent pieniężny lub inną nagrodę

rzeczową.

2. Wręczenie i odbiór nagród będzie miało miejsce podczas XIV Finału Konkursu DOBRE RADY NA

ELEKTROODPADY – ODDAJ MNIE w DOBRE RĘCE 2023 w dniu 2 czerwca 2023 roku w Centrum Nauki

Kopernik w Warszawie. Organizator dopuszcza możliwość przesłania nagród pocztą do Szkół zwycięskich

Zespołów Szkolnych w przypadku braku możliwości zorganizowania Finału w zaplanowanej formule (np. ze

względu na sytuację epidemiologiczną).

3. Wszystkie Zespoły Szkolne, które przyjadą na Finał Konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy, koszulki oraz

upominki od AURAEKO.

Rozdział IX. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW

1. Dane uczniów biorących udział w Konkursie przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu.

2. Administratorami danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu są AURAEKO Organizacja

Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. z siedzibą w Warszawie (02-695) przy ul. Orzyckiej 27

oraz AURAEKO BATERPAK Organizacja Odzysku Opakowań S.A. z siedzibą w Warszawie (02-695)

przy ul. Orzyckiej 27.

3. Uczestnik wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych przez Organizatorów w celach

operacyjnych i marketingowych Konkursu. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w zakresie niezbędnym do

realizacji Konkursu jest warunkiem przystąpienia do Konkursu.

4. Dane będą przechowywane do czasu zakończenia Konkursu.

5. Dane osobowe mogą być udostępnione:

a) podmiotom zewnętrznym świadczącym usługi związane z bieżącą działalnością Administratora

oraz organizacją Konkursu

b) podmiotom zewnętrznym dostarczającym i wspierającym systemy teleinformatyczne Administratora

c) na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu

stosowania przez podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających

ochronę danych

d) innym podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
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realizowany jest w ramach publicznych kampanii edukacyjnych dla społeczeństwa.

Rozdział X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.auraeko.pl oraz w siedzibie Organizatorów.

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonania zmian Regulaminu Konkursu z ważnych powodów,

w każdym czasie, pod warunkiem, że nie wpłynie to na pogorszenie sytuacji jego Uczestników.

3. Regulamin w wersji zmienionej obowiązuje od momentu opublikowania.

4. Integralną częścią niniejszego Regulaminu są:

▪ zał. nr 1 Harmonogram Konkursu

▪ zał. nr 2 Formularz Zgłoszeniowy

▪ zał. nr 3 Oświadczenie Opiekuna Zespołu

▪ zał. nr 4 Oświadczenie Prawnego Opiekuna Ucznia

▪ zał. nr 5 Punktacja w Konkursie

5. Uczestnictwo w Konkursie jest całkowicie dobrowolne i oznacza zgodę uczestnika na wiążącą treść

Regulaminu.

6. Uczestnik może zostać wykluczony przez Organizatora z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez

niego postanowień zawartych w Regulaminie.

7. Koordynatorem Konkursu ze strony AURAEKO jest Beata Klapa (Koordynator ds. Edukacji Ekologicznej)

tel.: (22) 313 01 84 lub tel. kom.: 609 760 032, e-mail: bklapa@auraeko.pl.

8. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych

obowiązujących ustaw.

9. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.

Warszawa, 1 grudnia 2022 r.
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