REGULAMIN KONKURSU EKOLOGICZNEGO
MISTRZ RECYKLINGU I PRZYJACIELE
VII EDYCJA, rok szkolny 2020/2021

Termin nadsyłania zgłoszeń: do 15 stycznia 2021 roku i składa się
z następujących zadań:
7. Niniejszy konkurs odbędzie się z uwzględnieniem obowiązujących
zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Edukacji
Narodowej.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „MISTRZ RECYKLINGU
I PRZYJACIELE”.
2. 2.Regulamin Konkursu określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa,
czas trwania, zasady przyznawania nagród, zasady ogłaszania wyników,
sposób informowania o Konkursie i jego warunkach oraz sposób
składania reklamacji związanych z Konkursem.
3. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Chlorofil z siedzibą
w Warszawie, ul. Dywizjonu 303 nr 139/174, 01-470 Warszawa,
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy,
pod numerem KRS 0000393451 wraz z partnerami:
a. ELECTRO – SYSTEM Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego
i Elektronicznego S.A. Nr KRS: 0000322739, NIP: 529-176-26-44,
b. EKO-PUNKT Organizacja Odzysku Opakowań, NIP: 527-23-52-595,
REGON: 017314248, Nr Rej BDO: 000002277.
4. Konkurs ma na celu kształtowanie prawidłowych postaw
proekologicznych zmierzających do selektywnej zbiórki, odzysku
i recyklingu odpadów z gospodarstw domowych ze szczególnym
uwzględnieniem odpadów opakowaniowych i zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego.
5. Konkurs ma zasięg ogólnopolski i skierowany jest do uczniów klas 3-4
oraz 5-8 szkół podstawowych, kół ekologicznych i grup świetlicowych.
6. Konkurs rozpoczyna się w dniu 15.01.2021 i kończy wraz
z zakończeniem postępowania reklamacyjnego w dniu 30.06.2021.

II. PRZEBIEG KONKURSU
1. Organizator publikuje w Internecie na stronie www.chlorofil.com.pl
zadania konkursowe VII edycji konkursu. Każdy zgłoszony ekozespół
wykonuje dwa zadania:
- Wykonaj projekt puzzli lub gry planszowej, uczącej jak i dlaczego
segregujemy następujące odpady komunalne: gazetę, butelkę po
napoju PET, szklaną butelkę, folię aluminiową, papierowy kubeczek
z plastikową przykrywką, słomkę plastikową, torebkę plastikową,
zużyte buty, starą farbę, opakowania po lekarstwach.
- Zbuduj makietę elektrosprzętu z materiałów recyklingowych.
Pamiętaj! Nie korzystaj ze zdemontowantych urządzeń , ani ich części:
użyj papieru, tektury, tworzyw sztucznych itp.. W wykonanej makiecie
oznacz substancje lub/i materiały, które są groźne dla zdrowia
człowieka lub środowiska naturalnego. Czy wiesz już dlaczego nie
wyrzucamy zużytego elektrosprzętu do pojemników na odpady
komunalne?
2. Dokumentację odpowiedzi na dwa zadania konkursowe w formie kilku
zdjęć lub filmu, opiekunowie ekozespołów wysyłają w formie
elektronicznej na adres e-mail: chlorofil@chlorofil.com.pl.
3. Termin nadsyłania pracy konkursowej W FORMIE ELEKTRONICZNEJ
upływa dnia 30.03.2021 r. o godz. 24.00.
III. PRACA ZDALNA Z APLIKACJAMI EDUKACYJNYMI w VII EDYCJI KONKURSU
1. Każdy ekozespół co najmniej jeden raz musi się zalogować
w aplikacjach edukacyjnych „Liga Elektrorecyklingu” oraz „Przyjaciele
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Recyklingu” oraz co najmniej 1 raz zagrać w aplikację „Lider
Elektrorecyklingu” na stronie www.chlorofil.com.pl.
2. Zgłoszone ekozespoły mają możliwość wzięcia udziału w dwóch
rozgrywkach z nagrodami, pod warunkiem używania tego samego
loginu, jaki został użyty przy pierwszym logowaniu.
3. Postępy w grze będą oceniane w następujący sposób:
a. Wirtualna IV Liga Elektrorecyklingu - gra na punkty z nagrodą
w formie wyjazdu studialnego dla najlepszego ekozespołu, który zdobył
największą ilość punktów.
b. Wirtualna I Rozgrywka: „Przyjaciele Recyklingu”. Gra na punkty,
w której organizator ufunduje nagrody indywidualne o wartości 1500
zł każda dla trzech najlepszych graczy, czyli tych, którzy zdobyli
najwięcej punktów dla swoich ekozespołów.
IV. ZGŁOSZENIE DO KONKURSU
1. Warunkiem zgłoszenia uczniów danej klasy do projektu jest
wypełnienie przez Nauczyciela - promotora zespołu, karty zgłoszenia
w konkursie. Karty zgłoszenia dostępne są do pobrania pod adresem
(link) Wypełnioną kartę zgłoszenia należy wysłać e-mailem na adres:
chlorofil@chlorofil.com.pl podając swój e-mail oraz nr tel.
komórkowego/kontaktowego. Zgłoszony ekozespoł liczy co najmniej
dwóch uczniów.
2. Poprzez przesłanie zgłoszenia Nauczyciel oświadcza, iż zapoznał się
z niniejszym regulaminem i wyraża akceptację jego postanowień oraz
wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych
w zgłoszeniu.
3. Udział w projekcie jest dobrowolny i w każdym momencie dopuszcza
się możliwość rezygnacji z udziału w projekcie. W celu odstąpienia od
udziału w Projekcie, należy przesłać treść rezygnacji na adres e-mail:
chlorofil@chlorofil.com.pl.
4. Uczestnik przystępując do Konkursu przyjmuje do wiadomości, że Praca
Konkursowa powinna spełniać poniższe warunki:
a) powinna być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika,

b) nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr
osobistych i praw autorskich (majątkowych i osobistych).
V. OCENA PRAC KONKURSOWYCH
1. Prace konkursowe będą oceniane przez Jury, którego skład ustali
Organizator.
2. Jury konkursowe oceni prace w terminie regulaminowym zgodnie
z następującymi kryteriami i punktacją
a. Oryginalność w podjęciu tematu – max 100 pkt
b. Staranność wykonania, estetyka – max 100 pkt
c. Poziom merytoryczny i wiedza uczestników – max 100 pkt.
3. Przeliczone wg grywalności punkty zdobyte w grze „Liga
Elektrorecyklingu” będą doliczane jako czwarta ocena cząstkowa
wg następującego schematu:
 od 100 do 49 999 punktów w grze: 25 punktów,
 od 50 000 do 99 999 punktów w grze: 50 punktów,
 od 100 000 do 499 999 punktów w grze: 100 punktów,
 od 500 000 do 999 999 punktów w grze: 125 punktów,
 od 1 000 000 punktów w grze i powyżej: 150 punktów.
VI. PRAWA AUTORSKIE
1. Uczestnik przesyłając prace na Konkurs przenosi nieodpłatnie na
Organizatora bez ograniczeń czasowych i terytorialnych autorskie
prawa majątkowe i zależne do swych prac na wszystkie pola
eksploatacji znanych polskiemu prawu od daty wysłania prac.
Dotyczy to szczególnie:
a) wprowadzania do obrotu egzemplarzy zwielokrotnionych prac
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),
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c) używania całości lub fragmentów prac w materiałach
informacyjnych i promocyjnych Organizatora i jego Partnerów,
drukowanych i elektronicznych (internetowych).
VII. NAGRODY
1. W konkursie zostaną przyznane następujące nagrody:
a) za zajęcie I miejsca w kategorii klas 3-4 szkoły podstawowej –
wycieczka jednodniowa do jednego z Ośrodków Edukacji Ekologicznej
w Polsce.
b) za zajęcie I miejsca w kategorii klas 5-8 szkoły podstawowej –wyjazd
studialny do jednego z polskich parków narodowych
c) za największą ilość punktów w IV Lidze Elektrorecyklingu –
jednodniowy wyjazd studialny o tematyce ochrony środowiska.
d) za zajęcie 1, 2 i 3 miejsca w I rozgrywce Przyjaciele Recyklingunagrody rzeczowe o ustalonej wartości.
2. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy udziału.
3. Udział w konkursie może być uwzględniony na świadectwie
szkolnym jako szczególne osiągnięcia ucznia.
4. Nagrody w Konkursie nie podlegają wymianie na ich równowartość
pieniężną ani na nagrody innego rodzaju.
5. Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania
nagrody na inne osoby.
VI. SPOSÓB I TERMIN OGŁASZANIA WYNIKÓW
1. Informacja o zakończeniu Konkursu oraz o wynikach Konkursu
zostanie umieszczona na Stronie Konkursowej najpóźniej w dniu 30
czerwca 2021 r.
2. Każdy ze Zwycięzców zostanie poinformowany o wygranej
i sposobie jej odbioru poprzez wiadomość mailową od
Organizatora wysłaną na podany w zgłoszeniu adres e-mail
Uczestnika do dnia 30 czerwca 2021 r.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność ani
utrudnienia odbioru nagrody przez Zwycięzcę.
VIII. TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI
1. Postępowanie reklamacyjne nie dotyczy werdyktu jury.
2. Reklamacje zawierające umotywowane zastrzeżenia do przebiegu
Konkursu z uwagi na niezgodność przebiegu Konkursu z niniejszym
Regulaminem rozpatruje Organizator. Rozpatrzeniu podlegają
reklamacje zgłoszone w formie pisemnej i wysłane listem
poleconym na adres: Fundacja Chlorofil ul. Dywizjonu 303 nr 139
lok. 174, 01-470 Warszawa.
3. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres
korespondencyjny, dokładny opis i powód reklamacji oraz treść
żądania. Reklamacje nie spełniające powyższych wymogów nie
podlegają rozpatrzeniu. Na kopercie należy umieścić dopisek
Reklamacja – Konkurs MISTRZ RECYKLINGU I PRZYJACIELE.
4. Reklamacje mogą być zgłaszane w trakcie trwania Konkursu, jednak
nie później niż w ciągu 10 (dziesięciu) dni od dnia opublikowania
listy zwycięzców. Reklamacje zgłoszone po terminie nie będą
rozpatrywane.
5. Na rozpatrzenie reklamacji Organizator ma 14 (czternaście) dni
roboczych liczonych od daty jej otrzymania. O wyniku
postępowania reklamacyjnego Organizator pisemnie powiadomi
Uczestnika Konkursu w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych od daty
rozpatrzenia reklamacji.
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek
materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter
pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia niniejszego
Regulaminu.
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2. Niniejszy Regulamin jest dostępny przez cały okres trwania
Konkursu na Stronie Internetowej: WWW.chlorofil.com.pl
3. Regulamin Konkursu jest ponadto dostępny do wglądu w siedzibie
Organizatora.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian
Regulaminu Konkursu z ważnych powodów, w każdym czasie, pod
warunkiem, że nie wpłynie to na pogorszenie sytuacji jego
uczestników.
5. Regulamin w wersji zmienionej obowiązuje od momentu
opublikowania.
6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje
się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych obowiązujących ustaw.
7. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.

Warszawa, dnia 30.11.2020 r.
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