Regulamin Konkursu edukacyjnego „Posprzątaj ROD- edycja 2022”

1.

Celem Konkursu „Posprzątaj ROD” jest upowszechnienie wiedzy z zakresu

postępowania ze zużytymi bateriami i akumulatorami oraz ze zużytym sprzętem
elektrycznym i elektronicznym (elektrośmieci) poprzez aktywne włączenie się członków
i gości Rodzinnych Ogrodów Działkowych (ROD) w działalność ekologiczną polegającą
na selektywnym zbieraniu zużytych baterii i elektrośmieci.
2.

Organizatorem konkursu edukacyjnego „Posprzątaj ROD” jest Asekol PL

Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego i Organizacja Odzysku
Opakowań S.A. w siedzibą w Warszawie ul. Komitetu Obrony Robotników 56, Nr BDO:
000006411, NIP 9372671698, zwana w dalszej części Regulaminu: Organizatorem.
3.

Partnerem konkursu edukacyjnego „Posprzątaj ROD” i zbiórki są:

Zakład Przetwarzania 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
oraz
Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Działkowców, Stanisława Żółkiewskiego 35D, 04305 Warszawa

4.

Zbiórce podlegają:

- Baterie - zużyte baterie i akumulatory przenośne, używane w telefonach,
elektronarzędziach, zabawkach, pilotach, zegarkach, baterie jednoogniowe typu AA,
AAA, R20, guzikowe i inne które bez problemu można przenieść ręcznie i które były
przeznaczone do używania w gospodarstwach domowych do zwykłych celów;
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zwany dalej „Elektrośmieci” w tym: lodówki,
pralki, zmywarki, TV/monitory, LCD, odkurzacze, tostery, kuchenki elektryczne, mikrofale,
wagi, komputery, laptopy, klawiatury, myszki, słuchawki, drukarki, telefony, kamery,
odbiorniki radiowe, wiertaki i inne elektronarzędzia, gry video, drony, suszarki, młynki do
kawy, ekspresy do kawy, zabawki elektryczne, sprzęt muzyczny i sportowy, sprzęt
oświetleniowy oraz każde inne urządzanie które do działania potrzebuje prądu z gniazdka
lub z baterii.
Zbieraniu podlega sprzęt kompletny, nie zdemontowany.
Zbiórce podlegają urządzenia, które do działania potrzebowały prądu z gniazdka lub
baterii/akumulatora.
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5.

W konkursie może wziąć udział Rodzinny Ogród Działkowy (ROD), który są

zlokalizowane na terenie województwa mazowieckiego. Strona konkursu Love

Recykling https://loverecykling.pl/ oraz https://elektrosegregacja.pl/wp/
6.

Konkurs realizowany jest w terminie od 31.03.2022 r. do 31.10.2022 r. Do konkursu

można

przystąpić

w

dowolnym

czasie.

Zgłoszenia

odbioru

baterii

i elektrośmieci do 31.10.2022

7.

Obowiązki ROD:

1) zgłosić udział w konkursie – zgłoszenia na adres: edukacja@asekol.com.pl
Zgłoszenie musi zawierać następujące informacje:
- Adres RDO
- Osoba kontaktowa wraz z nr telefonu;
2) wyznaczyć miejsca na terenie ROD, w którym będzie się gromadzony zbierany sprzęt
oraz baterie tak, aby nie zagrażał on zdrowiu ani życiu odwiedzających ROD. Do
miejsce gromadzenia elektroodpadów musi być możliwość swobodnego podjechania
samochodem ciężarowym.
3) prowadzić zbiórkę elektrośmieci w sposób ciągły lub akcyjnie;
4) zapewnić, aby informacja na temat możliwości oddania zużytych baterii oraz
Elektrośmieci była czytelna i dobrze widoczna dla jej adresatów;
5) zgłosić odbiór zgromadzonych elektrośmieci.
6) zgłoszenie odbioru sprzętu lub/i baterii z ROD z terenu województw mazowieckiego,
jest jednoznaczne ze zgłoszeniem do Konkursu
7) Zgłoszenia odbioru elektrośmieci do 31.10.2022 poprzez wysłanie maila na
adres edukacja@asekol.com.pl
8) Zgłoszenie musi zawierać następujące informacje:
- adres RDO (ewentualnie wskazówki odnośnie dojazdu);
- osoba kontaktowa wraz z nr telefonu;
- określenie ilości zgromadzonego sprzętu i baterii, może być zdjęcie.

8.

Obowiązki Organizatora:

1) wesprzeć merytorycznie w zakresie organizowania zbiórki Elektrośmieci i baterii
poprzez elektroniczne udostępnienie materiałów edukacyjnych, plakatów;
2) zapewnić udział oraz korzyści wynikające z Konkursów;
3) zapewnić bezpłatny odbiór w ciągu 6 dni roboczych zgłoszonych Elektrośmieci oraz
baterii (minimum logistyczne wynosi 150 kg Elektrośmieci lub > 20 kg baterii);
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4) Organizator po zrealizowaniu odbioru, w ciągu 10 dni potwierdzi masę odebranego
sprzętu przez wysłanie potwierdzenia na maila, z którego nastąpiło zgłoszenie.
5)

ROD, które przeprowadzą zbiórkę elektrośmieci i zgłoszą obiór w terminie

do 31.10.2022 mają szansę na otrzymanie nagrody za zebranie największej
masy kompletnego sprzętu
Nagroda za:
I, II i III miejsce: sprzęt elektroniczny lub ogrodniczy o wartości 1000 złotych brutto
IV, V i VI miejsce: sprzęt elektroniczny lub ogrodniczy o wartości 650 złotych brutto
VII, VIII, IX i X miejsce: sprzęt elektroniczny lub ogrodniczy o wartości 400 złotych brutto.

Laureaci nagród głównych otrzymają nagrodę zgodnie z ustaleniami Organizatorem.
Sprzęt niekompletny tzn. pozbawiony istotnych elementów np. brak agregatu
w lodówce, brak silnika w pralce lub zmywarce, nie będą brany pod uwagę w walce o
nagrody.
6)

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie www.elektrosegregacja.pl i Love

Recykling https://loverecykling.pl/ oraz portalach społecznościowych na profilu Love
Recykling nie później niż 10 grudnia 2022.
7)

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu podczas trwania

konkursu w tym do ogłoszenia czasowych promocji lub dodatkowych elementów
edukacyjnych

i

rywalizacyjnych.

Informacje

będą

zamieszczane

na

www.elektrosegregacja.pl oraz https://loverecykling.pl/
8)

RDO ewentualny podatek dochodowy rozliczy według obowiązujących przepisów

prawnych.
9)

Dane uczestników przetwarza się zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WEW (określane jako RODO lub ogólne
Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych). Klauzula informacyjna RODO:
ASEKOL PL - przetwarzanie danych osobowych
10)

Wszelkie wątpliwości co do sposobu rozliczenia Konkursu, rozstrzyga Organizator

Konkursu.
11)

Udział w konkursie edukacyjnym jest dobrowolny i zgoda na udział oznacza

akceptację warunków Regulaminu;
Regulamin wchodzi w życie z dniem 31 marca 2022 roku.
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