REGULAMIN KONKURSU „ZBIERAMY ZUŻYTE BATERIE”
§1.
Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu pod nazwą „Zbieramy zużyte baterie”
skierowanego do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, w Województwie
Kujawsko-Pomorskiego.

§2
ORGANIZATORZY
Organizatorami konkursu są:
Województwo Kujawsko-Pomorskie z siedzibą w Toruniu, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, reprezentowanym
przez Dariusza Kurzawę – Wicemarszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Małgorzatę

Walter – Dyrektora Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu,

Wydawnictwo „Express Media Sp. z o.o.” z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Warszawska 13, 85-058 Bydgoszcz,
wydawca „Nowości”, reprezentowana przez dr Tomasza Wojciekiewicza – Prezesa Zarządu

§3.
CEL I ZASADY KONKURSU
Celem konkursu jest promowanie postaw ekologicznych wśród uczniów, ich aktywacja i integracja.

Publiczna kampania edukacyjna o bateriach i akumulatorach ma na celu podnoszenie stanu
świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie powstawania, wykorzystania oraz
prawidłowego postępowania z odpadami w postaci zużytych baterii i zużytych akumulatorów oraz
wspomaganie osiągnięcia wysokiego poziomu selektywnego zbierania tych odpadów.
Konkurs będzie polegał na zabraniu przez uczniów największej ilości (wyrażonej w kilogramach) zużytych
baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych w przeliczeniu na jednego ucznia.. Nagrodzimy
pierwsze miejsce w każdej z trzech kategorii, drugie i trzecie miejsce otrzyma wyróżnienie - szkoła
podstawowa, gimnazjalna, ponadgimnazjalna,
Wysokość nagród za kolejne miejsca:
I miejsce: Nagrody rzeczowe o wartości 5 000,00 zł brutto (miejsce realizacji nagrody do ustalenia)
II miejsce: dyplom wyróżniający
III miejsce: dyplom wyróżniający
§4

DEFINICJE
Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
1. bateria przenośna, akumulator przenośny – baterię i akumulator, w tym ogniwo guzikowe lub zestaw,
które są szczelnie zamknięte i mogą być przenoszone w ręku oraz nie stanowią baterii przemysłowej
i akumulatora przemysłowego albo baterii samochodowej lub akumulatora samochodowego
w szczególności:
a) baterie jednoogniowe typu AA i AAA,
b) baterie i akumulatory, które są przeznaczone do używania w telefonach przenośnych, komputerach
przenośnych, elektronarzędziach bezprzewodowych, zabawkach i sprzęcie gospodarstwa domowego,
c) baterie i akumulatory, które są przeznaczone do używania w gospodarstwach domowych do zwykłych

celów,
d) inne baterie i akumulatory, niewymienione w ppkt a-c, które mogą być bez trudności przenoszone oraz
nie są bateriami samochodowymi i akumulatorami samochodowymi oraz bateriami przemysłowymi
i akumulatorami przemysłowymi.
!!! WAŻNE !!!
Bateria samochodowa, akumulator samochodowy oraz bateria przemysłowa,
przemysłowy nie są bateriami przenośnymi, akumulatorami przenośnymi.

akumulator

Zbiórce podlegają wyłącznie zużyte baterie przenośne i zużyte akumulatory przenośne - nie należy
przynosić do punktów zbiórki zużytych baterii samochodowych, zużytych akumulatorów
samochodowych, zużytych baterii przemysłowych i zużytych akumulatorów przemysłowych.

27.10.2014
28 - 29.10
28.10 – 07.11.2014
28.10 – 21.11.2014
21.11 – 28.11.2014
28.11.2014
05.12.2014
08.12.2014

§5.
ETAPY KONKURSU
- start kampanii promującej konkurs
- akcja informacyjna do szkół w wersji e-mail,
- zbieranie zgłoszeń szkół chętnych do wzięcia udziału,
przygotowanie szkół do akcji zbiórki – wyposażenie w pojemniki
- start konkursu,
- opracowanie wyników
- wyniki konkursu
- rozdanie nagród podczas gali
- fotorelacja z Gali na ostatniej stronie Nowości i Expressu Bydgoskiego

§6
WARUNKI WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE
1. W konkursie „Zbieramy zużyte baterie” mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych, Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
2. Podstawą wzięcia udziału w konkursie, jest wypełnienie karty zgłoszeniowej, którą stanowi załącznik 1 i
przesłanie jej na adres mailowy j.remiszewska@expressmedia.pl wraz z podpisem i pieczątką zgłoszonej
szkoły w wersji zeskanowanej

§7.
KRYTERIA OCENY
Wynik zostanie ustalony w przeliczeniu na jednego ucznia szkoły w każdej z kategorii wiekowych: szkoły
podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne.
§8
REKLAMACJE
Ewentualne reklamacje dotyczące konkursu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres: Express Media
Sp. z o.o. ul. Warszawska 13, 85-058 Bydgoszcz, z dopiskiem „Konkurs: Zbieramy zużyte baterie” w
terminie 7 dni od dnia zakończenia konkursu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla
pocztowego) do dnia 05.12.2014

Reklamacje zgłoszone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.
Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatorów wynosi 10 dni od dnia ich otrzymania.

§9
DODATKOWE ZAPISY ORGANIZATORA
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów
prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z
przepisami przeprowadzenie konkursu.
§10
DOSTĘPNOŚĆ REGULAMINU
Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatorów oraz pod adresami:

www.kujawsko-pomorskie.pl
www.nowosci.com.pl
www.express.bydgoski.pl

