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Projekt edukacyjny: „DOBRE RADY NA ELEKTROODPADY – ODDAJ MNIE W DOBRE RĘCE 2018” 
jest realizowany w ramach publicznych kampanii edukacyjnych dla społeczeństwa.

Regulamin X Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego:

„DOBRE RADY NA ELEKTROODPADY
-ODDAJ MNIE W DOBRE RĘCE 2018”

UWAGA UCZESTNICY!
W tegorocznej edycji dokonaliśmy wielu ważnych zmian w Regulaminie Konkursu w 
stosunku do poprzednich edycji. Dla uniknięcia pomyłek i ich konsekwencji, uprzejmie 

prosimy o dokładne zapoznanie się z nowym regulaminem dla edycji 2018.
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 z Rozdział I. ORGANIZATORZY I PATRON KONKURSU.

Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego: „DOBRE RADY NA ELEKTROODPADY – 
ODDAJ MNIE W DOBRE RĘCE 2018” jest GRUPA AURAEKO:

1. AURAEKO Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego SA.

2. AURAEKO BATERPAK Organizacja Odzysku Opakowań SA z siedzibą w Warszawie (02-697), 
ul. Rzymowskiego 30.

3. Konkursowi merytorycznie patronuje: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.

4. Partnerem biznesowymi konkursu jest: LG ELECTRONICS MŁAWA Sp. z o.o.

5. Program konkursu ekologicznego realizowany jest przy współpracy MEDIA1- Projekty medialne i edukacyjne 
z siedzibą w Pruszkowie.

 

 z Rozdział II. DLA KOGO JEST TEN KONKURS? GRUPA DOCELOWA.

1. W konkursie udział mogą wziąć uczniowie gimnazjów i szkół podstawowych (klasy IV-VIII) z całej Polski oraz 
nauczyciele szkół, które zgłoszą się do konkursu, jako Opiekunowie Zespołów Szkolnych.

2. Każda szkoła może zgłosić do udziału w konkursie nie więcej niż jeden Zespół Szkolny, nazywany dalej również 
EKO-zespołem, w skład którego wejdą uczniowie gimnazjum i uczniowie szkól podstawowych z klas IV-VIII 
(maksymalnie 5 osób) oraz Opiekun z ramienia szkoły.

3. Nauczyciela Opiekuna wyznacza szkoła zgłaszająca się do konkursu.

 z Rozdział III. CELE KONKURSU

Celem konkursu jest:

• wzrost świadomości i umiejętności zmniejszania negatywnego wpływu zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego oraz zużytych baterii i akumulatorów na środowisko,

• propagowanie postawy proekologicznej poprzez aktywny udział w działaniach grupy rówieśniczej,

• kształcenie u uczniów umiejętności komunikowania się z wykorzystaniem nowoczesnych technologii 
informacyjno - komunikacyjnych (wyszukiwanie, przetwarzanie i tworzenie nowych informacji),

• zmniejszenie ilości zużytego sprzętu oraz zużytych baterii i akumulatorów w odpadach komunalnych 
środowisk lokalnych.
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 z Rozdział IV. ZADANIA KONKURSOWE

1. Zadaniem pierwszym dla zespołów jest:

• dokładna analiza materiałów dydaktycznych (Podręcznik dla Zespołów Szkolnych) i zapoznanie się z celami 
konkursu.

• utworzenie zespołu, prezentacja jego członków i przyjęcie nazwy zespołu,

• podział funkcji w zespole z uwzględnieniem charakteru kolejnych zadań i predyspozycji członków zespołu.

Zadanie pierwsze zostanie zrealizowane poprzez:

• udział w zajęciach przygotowanych przez Opiekunów,

• zapoznanie się z materiałami konkursowymi,

• aktywność własną uczniów.

2. Zadaniem drugim jest przygotowanie zbiorki i zużytego sprzętu elektrycznego elektronicznego oraz zużytych 
baterii i akumulatorów do AURAEKO.

UWAGA! W konkursie bierze udział 40 szkół, dlatego uprzejmie prosimy o uwzględnienie faktu, że w danym 
dniu, tylko jeden uczestnik konkursu ( szkoła) może przekazać AURAEKO zebrany zużyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny oraz zużyte baterie i akumulatory. Oznacza to konieczność wczesnego planowania i uzgodnienia 
terminu z AURAEKO. Dodatkowe informacje są dostępne w Podręczniku Opiekuna.

3. Zadaniem trzecim jest zbiorka i przekazanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a także zużytych 
baterii i akumulatorów do AURAEKO.
UWAGA! Zbiórka i przekazanie zebranego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, opisane 
w punktach: 2, 3, wymaga zapewnienia logistyki przez AURAEKO, a to wymusza bardzo precyzyjną realizację 
wspólnych ustaleń z AURAEKO, gdyż pociąga za sobą poważne koszty. Dodatkowe informacje w Podręczniku 
Opiekuna.

4. Zadanie czwarte obejmuje podsumowanie działań i sporządzenie Raportu Końcowego z przeprowadzonych 
działań wraz z dokumentacją, w tym z dokumentacją fotograficzną. Dodatkowe informację w Podręczniku 
Opiekuna.

UWAGA! Raporty Końcowe należy dostarczyć do siedziby AURAEKO pocztą do dnia 18 maja 2018 roku.

5. Zadanie specjalne – SUPER PREMIA związane jest z aktywnością na www.facebook.com i dotyczy 
zamieszczania postów i zdjęć z realizacji zadań wymienionych w pkt. od 1 – 5. Punkty przyznane za zadanie 
specjalne wliczają się do punktacji łącznej. Patrz: Rozdział VI, pkt 3.
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 z Rozdział V. ZASADY KONKURSU

Szkoła zgłasza do konkursu swój Zespół Szkolny, poprzez przesłanie do dnia 9 grudnia 2017 roku (wg daty 
stempla pocztowego) pocztą tradycyjną, czytelnie wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego w wersji papierowej, 
podpisanego przez Dyrekcje Szkoły i Opiekuna z ramienia szkoły wraz załącznikami:

1. Oświadczenie Nauczyciela - Opiekuna Zespołu Szkolnego o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku, 
potwierdzone własnoręcznym, pełnym podpisem, będącym załącznikiem do zgłoszenia szkoły.

2. Ponadto dla każdego członka Zespołu Szkolnego (ucznia biorącego udział w konkursie), wymagana jest 
zgoda Rodziców lub Opiekuna Prawnego, na przetwarzanie wizerunku dziecka oraz jego aktywność 
www.facebook.com/auraekopl, potwierdzona własnoręcznym, pełnym podpisem na papierowym formularzu 
będącym załącznikiem zgłoszenia szkoły do konkursu.

3. Wymienione powyżej dokumenty powinny być wysłane pocztą na adres: AURAEKO Organizacja Odzysku 
Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego SA, ul. Rzymowskiego 30, 02-697 Warszawa. Dla przyspieszenia 
rejestracji można wysłać drogą elektroniczną skany wymienionych powyżej dokumentów na adres: 
skarcz@auraeko.pl lub faxem: 22/31301 59.

Przesłanie dokumentów wyłącznie drogą elektroniczną jest niewystarczające do rejestracji zgłoszenia szkoły 
do konkursu.

4. Formularze, o których mowa powyżej zostaną przesłane do szkół pocztą elektroniczną bądź będą dostępne 
do pobrania na stronie:

http://www.auraeko.pl/konkurs-dobre-rady-na-elektroodpady/kolejne-edycje-konkursu lub www.auraeko.pl 
w prawym górnym rogu kliknąć napis: KONKURS „DOBRE RADY NA ELEKTROODPADY”, a następnie kliknąć 
pole „AKTUALNE MATERIAŁY KONKURSOWE”.

5. Dane osobowe

Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest AURAEKO Organizacja Odzysku Sprzętu 
Elektrycznego i Elektronicznego SA, ul. Rzymowskiego 30, 02-697 Warszawa, wpisana do rejestru 
przedsiębiorców, prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem KRS 0000260465. Dane osobowe będą 
przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. 2016 poz. 
922), w celu udziału w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym „Dobre Rady na Elektroodpady”. 

6. Zasady kwalifikacji do konkursu

Do udziału w konkursie zakwalifikowanych zostanie nie więcej niż 40 zespołów ze szkół, które spełnią 
wymagania określone Regulaminem i dostarczą wymagane dokumenty do AURAEKO do dnia 9 grudnia 
2017 r.; decyduje data stempla pocztowego. Informację, o zakwalifikowaniu do konkursu, szkoły otrzymają 
do dnia 11 grudnia 2017 roku, razem z formularzem zgłoszenia ZBIÓRKI i/lub PRZEKAZANIA ZSEE.

7. AURAEKO po kwalifikacji zespołów, prześle na adres szkoły materiały edukacyjne:

• dla uczniów – materiały dotyczące zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego i metod postępowania 
z nimi oraz zbiór zadań do wykonania. Materiały dla ucznia zawierać również będą wskazówki przydatne 
do wykonania zadań,
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• dla nauczycieli – pakiety edukacyjne zawierające scenariusze zajęć oraz wskazówki niezbędne dla prawidłowej 
organizacji działań uczniów w konkursie.

8. Materiały zostaną dostarczone do szkół pocztą tradycyjna w terminie do dnia 9 stycznia 2018 roku.

Koordynatorem konkursu ze strony AURAEKO jest Sylwia Karcz – tel.: (22) 313 01 84 lub tel. kom. 609 760 032, 
email: skarcz@auraeko.pl

 z Rozdział VI. KRYTERIA OCENY ZADAŃ, SKALA PUNKTOWA

1. Kryteria oceny zadań i skala punktowa zostały szczegółowo przedstawione w Załączniku nr 1 do Regulaminu 
uczestnictwa. Oceny zadań dokonuje Komisja Konkursowa. Zasady punktacji zadania specjalnego SUPER 
PREMIA zostały przedstawione w pkt. 3 tego rozdziału.

2. W czasie trwania konkursu każdy Zespół Szkolny ma możliwość zamieszczenia na profilu AURAEKO 
https://www.facebook.com/auraekopl/ po jednym punktowanym (liczącym się do klasyfikacji końcowej 
zespołu) poście, składającym się z się z tekstu i 3 poprawnych technicznie zdjęć (format .jpg, rozmiar min. 2 
MB), dla każdego z wymienionych poniżej zadań:

a) prezentacja Zespołu Szkolnego wraz z Opiekunem (zdjęcia zespołu, nazwy zespołu, budynku szkolnego 
lub ulubionego miejsca w szkole),

b) plakat lub tablica związana z udziałem w konkursie, wykonana w wersji papierowej (wtedy zdjęcie) lub 
w wersji elektronicznej zapisanej w formacie jpg,

c) zbiórka zużytego sprzętu w Waszej szkole i jego przekazanie.

3. SUPER PREMIA

Przygotowane przez Zespoły Szkolne posty będą oceniane wg następujących kryteriów:

3.1 Treść tekstowa postu zamieszczonego na FB od 0 do 2 pkt.

3.2 Za każde zdjęcie ilustrujące post, max. 3 zdjęcia – od 0 do 1 pkt.

3.3 Dodatkowo post, który zdobędzie najwięcej „polubień” zostanie nagrodzony 7 punktami, zaliczanymi 
do klasyfikacji końcowej.

3.4 Posty ubiegające się o nagrodę SUPER PREMIA, wszystkie EKO-zespoły mogą zamieszczać na 
www.facebook.com/auraekopl/ lub przesyłać do Koordynatora Konkursu do dnia 15 maja 2018. Posty 
przesłane po tym terminie nie będą oceniane w kategorii „SUPER PREMIA” i mogą zostać opublikowane 
wyłącznie w kategorii „informacja o konkursie”.

3.5 Oczekujemy poprawnych tekstów postów (nie więcej niż 500 znaków ze spacjami włącznie) i poprawnych 
technicznie zdjęć, wg specyfikacji podanej w pkt.2, dokumentujcych działania w konkursie.

3.6 Posty nie spełniające wymagań poprawności nie będą zamieszczane na witrynie AURAEKO.
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 z Rozdział VII. KOMISJA KONKURSOWA I NAGRODY

1. Komisja Konkursowa 

1.1 Komisję Konkursową powołuje Prezes GRUPY AURAEKO.

1.2 W jej skład wchodzą przedstawiciele Organizatora i specjaliści powołani przez Organizatora.

1.3 Obrady Komisji są niejawne, a werdykt ostateczny.

1.4 Komisja ustala szczegółowe kryteria i zasady kwalifikacji uczestników Konkursu oraz dokonuje oceny 
materiałów nadesłanych przez Uczestników.

1.5 Komisja przygotowuje protokół z obrad, a w nim listę laureatów Konkursu.

1.6 Pracami Komisji Konkursowej kieruje Przewodniczący, wybrany z grona członków Komisji. 

2. Nagrody główne.

2.1 Pula nagród głównych w Konkursie, składa się z 4 rzeczowych nagród zespołowych, które otrzymują 
Zespoły Szkolne wg uzyskanych punktów za wykonanie zadań.

*Dla przybliżenia wartości 4 nagród głównych, podajemy wartości nagród z IX edycji konkursu w 2017 r.

Nagroda I - telewizor firmy LG, wartości ok. 4 000 zł.
Nagroda II - telewizor firmy LG, wartości ok. 2 500 zł
Nagroda III - telewizor firmy LG, wartości ok. 1 700 zł
Nagroda IV - telewizor firmy LG, wartości ok. 1 200 zł

Nagrody w X edycji 2018 mogą się zmienić, jednak przedstawione wartości z roku 2017, oddają przedziały 
wartościowe nagród głównych.

2.2 Nagrody indywidualne dla członków zespołu i Opiekuna

Poza pulą nagród głównych przybliżonych w pkt.1, członkom Zespołów Szkolnych i ich Opiekunom, którzy 
w zbiorczej klasyfikacji punktowej zajęli miejsca:

od pierwszego do ósmego zostaną wręczone indywidualne nagrody rzeczowe, takie jak: czytniki e-booków, 
tablety, drobne upominki i słodycze od AURAEKO, a także upominki od Głównego Inspektoratu Ochrony 
Środowiska.

3. Nagroda Specjalna

Dla zespołu, który zajmie 9 miejsce w punktacji łącznej, firma LG Mława (patron konkursu), przewiduje 
bardzo atrakcyjną nagrodę, jaką jest możliwość zwiedzenia zakładu LG Electronics w Mławie wraz z jego 
najnowocześniejszymi liniami technologicznymi. Ocena uczestników konkursu z lat ubiegłych, którzy zwiedzali 
LG Mława jest bardzo wysoka. Uczestnicy oceniają zwiedzanie zakładów LG, jako arcyciekawe. W ramach 
zwiedzania, sponsor organizuje dla uczestników posiłek. Koszty dojazdu do zakładów LG Electronics pokrywa 
AURAEKO.
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4. Ogłoszenie wyników

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu finału 15 czerwca 2018 roku w Centrum Nauki Kopernik 
w Warszawie, a następnie zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.auraeko.pl.

5. Wręczenie i odbiór nagród

5.1 Wszystkie nagrody przewidziane Regulaminem Konkursu, będą wręczone podczas X Finału Konkursu 
w dniu 15 czerwca 2018 roku w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Warunkiem wręczenia nagród 
jest fizyczna obecność nagrodzonego Zespołu Szkolnego lub upoważnionego przedstawiciela szkoły, 
która zgłosiła do konkursu nagrodzony EKO-zespół.

5.2 Zespoły uczestniczące w X Finale Ogólnopolskiego Konkursu: „ Dobre Rady na Elektroodpady – 
ODDAJ MNIE w DOBRE RĘCE 2018” otrzymają również pamiątkowe dyplomy oraz koszulki z logo 
projektu. 

5.3 Zaproszenie dla Eko-zespołów i Opiekunów do udziału w uroczystość ogłoszenia wyników i wręczenia 
nagród podczas X Finału Konkursu w dniu 15 czerwca 2018 r., w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, 
prześlemy w drodze oddzielnej korespondencji.

 z Rozdział VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Treść Regulaminu Konkursu zawiera obowiązkowe postanowienia główne konkursu. Uzupełnieniem 
Regulaminu Konkursu są publikacje: „Podręcznik Opiekuna” i „Podręcznik dla Zespołów Szkolnych”, które 
są Załącznikami do Regulaminu Konkursu, a w których znajdują się szczegółowe informacje i wskazówki dla 
Opiekuna i Zespołów Szkolnych.

2. Od postanowień Regulaminu Konkursu, a także od postanowień Komisji Konkursowej nie ma drogi odwoławczej.

Z wyrazami szacunku,

Gabriela Leszczyńska 
Prezes Zarządu
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