Regulamin V edycji konkursu „Elektrośmieci oddajesz - nagrody dostajesz!”

1.

Organizatorem konkursu „Elektrośmieci oddajesz - nagrody dostajesz!”

jest spółka Enviropol PL Sp. z o.o., Mechaników 15, 44-109 Gliwice NIP
7010351242, REGON 146237186, Nr rejestrowy BDO: 000000770, posiadająca
wymagane prawem pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych baterii i akumulatorów, zwany w dalszej
części Regulaminu: Organizatorem.

2.

Partnerem programu edukacyjnego jest Asekol PL Organizacja Odzysku

Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A.

w siedzibą w Warszawie

ul. 17 Stycznia 56, Nr BDO: 000006411 // NIP 937-267-16-98

3.

Celem konkursu jest upowszechnienie wiedzy z zakresu postępowania ze

zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym (elektrośmieci) oraz ze zużytymi
bateriami i akumulatorami poprzez aktywne włączenie się placówek oświatowych w
działalność ekologiczną polegającą na zbieraniu elektroodpadów i baterii oraz
rozwijanie aktywności i świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży, jak
również dorosłych mających bezpośredni wpływ na ich edukację oraz rozwijanie
empatii wśród dzieci i młodzieży poprzez wspieranie działań charytatywnych.

4.

W konkursie może wziąć udział każda placówka oświatowa uczestnicząca w

programie edukacyjnym „Ze starego nowe!” mająca siedzibę na terenie
województwa śląskiego, opolskiego, małopolskiego i dolnośląskiego.

5.

Konkurs realizowany jest w terminie od 10.09.2018 r. do 30.06.2019 r. Do

konkursu można przystąpić w dowolnym czasie. Zgłoszenia odbioru baterii i
elektrośmieci do 30.06.2019

6.

Zgłoszenia placówki oświatowej z terenu województw śląskiego, opolskiego,

małopolskiego i dolnośląskiego do Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Ze
starego nowe!” jest jednoznaczne ze zgłoszeniem do Konkursu. Zasady zbiórki
zgodne z Regulaminem Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Ze starego
nowe!”.

7. Każdy kg przekazanych elektrośmieci lub baterii to 0,25 zł (1 kg=0,25 zł brutto).
8. Odebrane baterie oraz Elektrośmieci zostaną przez Organizatora zważone.
Organizator informuje droga mailową, placówkę o masie zebranego sprzętu oraz
sumie zebranych złotówek uzyskanych dzięki zbiórce. Informacja zostanie wysłana w
formie zestawienia wciągu 14 dni od chwili odebrania odpadów.
8. Zebrane środki Placówka Oświatowa ma prawo wymienić na nagrody zgodnie z
Katalogiem Nagród dostępnym na stronie www.elektrosmieci.recykling.biz.pl
poprzez przysłanie elektronicznie wykazu zamawianych nagród lub przekazać na
Cele Charytatywne.

9.

Przekazanie na Cele Charytatywne możliwe jest po przesłaniu elektronicznie

przez Szkolnego Koordynatora Zbiórki oświadczenia podpisanego przez osobę
upoważnioną (Dyrektora Placówki) o chęci wsparcia jednego z celów charytatywnych:
- wsparcie działań Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę KRS 0000204426. Fundacja
dąży do tego, by wszystkie dzieci miały bezpieczne dzieciństwo i były traktowane z
poszanowaniem ich godności i podmiotowości. Poprzez prowadzone działania chroni
dzieci przed krzywdzeniem i pomagamy tym, które doświadczyły przemocy, by znały
swoje prawa, wierzyły w siebie i cieszyły się życiem. Szczegóły działań Fundacji na
www.fdds.pl
- zbiórka publiczna realizowana przez Stowarzyszenie "Opolska Pozytywka"
(Zbiórka Zgłoszona w Ministerstwie Finansów. Nr zbiórki 2018/5113/OR) Zbiórka ma
na celu zebranie środków na pomalowanie sali na Oddziale Chirurgii Dziecięcej
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu.

10.

Placówka dokonuje wyboru sposobu rozliczenia zgromadzonych środków,

poprzez przesłanie do 31.08.2019 na adres edukacja@asekol.com.pl informacji o
wybranym sposobie realizacji. Organizator dopuszcza podział zgromadzonych
środków na różne cele tzn. Placówka ma prawo część środków wymienić na Nagrody
zgodnie z Katalogiem Nagród, a część środków przeznaczyć na Cel Charytatywny.

11. Środki nie wykorzystane do dnia 31.08.2019 roku, Organizator przekaże na
wybrany przez siebie Cel Charytatywny, tym samym z dniem 1.09.2019 r wyzerowaniu
ulegają zgromadzone w wyniku V edycji konkursu „Elektrośmieci oddajesz - nagrody
dostajesz!” przez Placówki Oświatowe środki finansowe.
12. Placówki Oświatowe które przeprowadzą zbiórkę baterii i/lub elektrośmieci i
zgłoszą do obioru w terminie do 30.06.2019 mają szansę na otrzymanie dodatkowych
nagród za zebranie największej masy
Nagroda za:
I miejsce: sprzęt elektroniczny/elektryczny/pomoce szkolne o wartości 1000 złotych
brutto
II miejsce: sprzęt elektroniczny/elektryczny/pomoce szkolne o wartości 700 złotych
brutto
III miejsce: sprzęt elektroniczny/elektryczny/pomoce szkolne o wartości 500 złotych
brutto
Laureaci nagród głównych otrzymają nagrodę zgodnie z ustaleniami Organizatorem.
Przekazanie nagród nastąpi we wrześniu 2019 r.

12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany cennika i regulaminu podczas
trwania konkursu.
13.

Placówka

oświatowa

ewentualny

podatek

dochodowy

rozliczy

według

obowiązujących przepisów prawnych.
14. Wszelkie wątpliwości co do sposobu rozliczenia Konkursu, rozstrzyga Organizator
Konkursu tj. Enviropol PL Sp. z o.o. oraz partner ASEKOL PL Organizacja Odzysku
Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A.

