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Warszawa, 25.11.2016 

 
Szanowni Państwo,  
 

Fundacja Chlorofil, której celem statutowym jest edukacja ekologiczna, uprzejmie prosi o zamieszczenie 
na stronach internetowych urzędu, a takŜe przekazanie do placówek oświatowych ( szkół, ośrodków 
wychowawczych, świetlic itp.) informacji nt ogólnopolskiego konkursu ekologicznego dla uczniów szkół 
podstawowych realizowanego w ramach zadań statutowych Fundacji.  
 

Konkurs pod nazwą Mistrz Recyklingu Maks porządkuje odpady, odbywa się pod patronatem  
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Konkurs stanowi publiczną kampanię edukacyjną 
zgodną z polskimi i europejskimi standardami wynikającymi z prawa ochrony środowiska i związanych z nim 
ustaw. Będzie to trzecia edycja naszego ogólnopolskiego konkursu. 
 

Konkurs odbędzie się od 15.01.2017 do 30.03.2017. W ramach konkursu uczniowie odpowiadają na 10 
pytań zamkniętych oraz pięć pytań otwartych związanych z prawidłową gospodarką odpadami komunalnymi, a 
takŜe opakowaniowymi oraz ZSEiE. Jury oceni prace konkursowe nadesłane w trzech kategoriach do 
30.04.2017, a następnie wyłoni  zwycięskie ekozespoły, które pojadą na wyprawę do wybranego Parku 
Narodowego lub odbędą wizyty studialne do najnowocześniejszych instalacji odzysku i recyklingu odpadów w 
Polsce. Na zgłoszenia czekamy do 15.01.2017 roku. Nauczyciele lub opiekunowie zgłaszają ekozespoły z klas 
3-6 szkół podstawowych. Uczestnicy ekozespołu wspólnie podczas jednej lekcji edukacji ekologicznej ( moŜe to 
być koło pozalekcyjne, zajęcia świetlicowe lub inne spotkanie) rozwiązują trzy gry edukacyjne w formie aplikacji 
internetowych na temat recyklingu odpadów. Na stronie internetowej konkursu znajduje się scenariusz lekcji 
edukacji ekologicznej do pobrania bezpłatnie, w celu przeprowadzenia konkursowej lekcji edukacji ekologicznej 
o postępowaniu z odpadami. 
 

Wszystkie trzy aplikacje, tzn: Kultura Segregacji, Lider Elektrorecyklingu oraz Mistrz Recyklingu 
są dostępne bezpłatnie na komputery stacjonarne i urządzenia mobilne ( google play, strona 
www.chlorofil.com.pl, www.rekopol.pl) w Internecie. Pierwsza z nich uczy złotych zasad selektywnej zbiórki 
odpadów opakowaniowych, druga najnowocześniejszych technik wykorzystywanych do segregacji odpadów 
komunalnych, trzecia jak poddać recyklingowi zuŜyty sprzęt elektryczny i elektroniczny na przykładzie lodówki.  
 

Po pokonaniu gier edukacyjnych i odpowiedzi na pytania zamknięte uczestnicy ekozespołów 
odpowiadają na pytania otwarte. Odpowiadając na nie poznają m.in.: pięć najwaŜniejszych powodów, dla których 
recykling jest waŜny.  Przyglądają się recyklingowi konkretnych surowców wtórnych stali, aluminium, szkła, 
miedzi i  torebki foliowej (PE) Będą mieć moŜliwość realizacji  galerii najciekawszych przedmiotów 
wyprodukowanych z surowców wtórnych.  

 
Zgłoszone ekozespoły otrzymają bezpłatnie komiksy nt recyklingu odpadów oraz plakaty informacyjne.  

Wszystkie dokumenty i regulamin konkursu dostępne są na stronie internetowej www.chlorofil.com.pl.  
Dołączamy logo konkursu do publikacji oraz inne materiały wizualne nt konkursu do wykorzystania. 

Zapraszamy takŜe do zgłaszania chęci organizacji imprezy ekologicznej „Ekopiknik z Maksem” akcji 
edukacyjnej towarzyszącej konkursowi, połączonej z wystawą, projekcją filmu oraz zbiórką elektrośmieci.  
 

Z wyrazami szacunku i powaŜania 

 
Agnieszka Oleszkiewicz 

Koordynator konkursu Mistrz Recyklingu Maks porządkuje odpady 
e-mail: chlorofil@chlorofil.com.pl www.chlorofil.com.pl , tel.kom 608 633 593 
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REGULAMIN KONKURSU EKOLOGICZNEGO: MISTRZ RECYKLINGU MAKS 
PORZĄDKUJE ODPADY, III EDYCJA, rok szkolny 2016/17 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „MISTRZ RECYKLINGU MAKS 
PORZĄDKUJE ODPADY”. 

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 

(01-470) przy ul. Dywizjonu 303 nr 139/174 wpisana do Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w 

Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000393451. 

4. Konkurs ma na celu kształtowanie prawidłowych postaw proekologicznych 

zmierzających do selektywnej zbiórki, odzysku i recyklingu odpadów ze 

szczególnym uwzględnieniem odpadów opakowaniowych i zuŜytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego.  

5. Konkurs ma zasięg ogólnopolski i skierowany jest do uczniów klas 3 - 6 szkół 

podstawowych, kół ekologicznych i grup świetlicowych. 

6. Termin nadsyłania zgłoszeń: upływa 15 stycznia 2017 roku. Termin nadsyłania 

prac 30.03.2017.  

II.  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 naleŜy 

wysłać e-mailem na adres: chlorofil@chlorofil.com.pl podając swój e-mail oraz nr 

tel. komórkowego/kontaktowego.  

2. Poprzez przesłanie zgłoszenia Nauczyciel oświadcza, iŜ zapoznał się z 

niniejszym regulaminem i wyraŜa akceptację jego postanowień oraz wyraŜa 

zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu. 

3. Uczestnik przystępując do Konkursu przyjmuje do wiadomości, Ŝe Praca 

Konkursowa powinna spełniać poniŜsze warunki: 

a) powinna być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika, 

b) nie moŜe naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr 

osobistych i praw autorskich (majątkowych i osobistych). 

III. PRZEBIEG KONKURSU 

1. Nauczyciele otrzymują scenariusz przeprowadzenia 45-minutowej lekcji. Podczas 

lekcji przekazują niezbędną wiedzę, zapoznają uczestników z grami 

edukacyjnymi, wypełniają wspólnie formularz pytań zamkniętych, informują o 

pytaniach otwartych i terminach ich wykonania. 

2. Uczestnicy konkursu otrzymują do rozwiązania trzy gry edukacyjne w aplikacji 

Flash: 
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a. Mistrz Recyklingu Maks porządkuje odpady - w nowoczesnej sortowni 

odpadów  

b. Lider Elektrorecyklingu - na temat odzysku i recyklingu zuŜytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego.  

c. Kultura segregacji – na temat złotych zasad segregowania odpadów 

Gry znajdują się na stronie internetowej www.chlorofil.com.pl oraz 

www.rekopol.pl. Udostępniony zostanie takŜe komiks nt. znaczenia prawidłowego 

postępowania z odpadami w wersji papierowej lub elektronicznej. 

3. Po rozwiązaniu dwóch gier edukacyjnych i przeczytaniu komiksu, kaŜdy zespół 

uczestników odpowiada na 10 pytań zamkniętych oraz 5 pytań otwartych. Na 

pytania zamknięte odpowiadamy na formularzu konkursowym.  Odpowiedzi na 

pytania otwarte mogą być udzielone w następujących formach:  

Kategoria I:  

Prace plastyczne: plakaty, instalacje artystyczne, 

Prace w technice recycl-ART., ekologiczne księgi, inne. 

Kategoria II: 

Multi-media: audio –wideo pliki mp3, mp4, avi, wmv, prezentacje ppt z lektorem, 

gry w technice scratch.  

Kategoria III: 

Prezentacje ppt/pdf, ankiety, prace pisane tradycyjne. 

4. Odpowiedzi na pytania mogą zostać opracowane indywidualnie przez członków 

zespołu lub cały zespół wspólnie, kaŜde waŜne zgłoszenie musi zawierać co 

najmniej jedną odpowiedź na kaŜde pytanie konkursowe. Formularz odpowiedzi 

na pytania zamknięte wysyłamy e-mailem lub razem z odpowiedziami na pytania 

otwarte. 

5. Prace konkursowe będą oceniane przez Jury, którego skład ustali Organizator. 

6. Jury konkursowe oceni nadesłane w terminie regulaminowym prace zgodnie z 

następującymi kryteriami: 

a. Oryginalność w podjęciu tematu, 

b. Staranność wykonania, estetyka, 

c. Poziom merytoryczny i wiedza uczestników. 

7. Jury przewiduje bonus za pracę zespołową i wysoką róŜnorodność nadesłanych 

prac. 

8. Prace naleŜy opisać i wysłać wg załączonego wzoru: nazwa zespołu autorskiego, 

imiona i nazwiska uczestników, Imię i nazwisko oraz kontakt do nauczyciela 

prowadzącego, Nazwa placówki oświatowej, kategoria konkursu na następujący 

adres:chlorofil@chlorofil.com.pl  Urząd Pocztowy Warszawa 27 (z dopiskiem)  
Odbiór w punkcie. Ul. Powstańców Śląskich 70, 01-380 Warszawa 

IV. PRAWA AUTORSKIE 

1. Uczestnik przesyłając prace na Konkurs przenosi nieodpłatnie na Organizatora 

bez ograniczeń czasowych i terytorialnych autorskie prawa majątkowe i zaleŜne 



                                                                    

Organizator: Fundacja Chlorofil KRS 0000393451 www.chlorofil.com.pl  chlorofil@chlorofil.com.pl, koordynator tel.kontaktowy 608 633 593 

Partnerzy projektu: Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A., Electro-System Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A., Byś-Wojciech Byśkiniewicz 

Akcja spełnia wymogi publicznych kampanii edukacyjnych określone w art. 4 pkt  9. ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zuŜytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym  (Dz.U. z 2015 r, poz.1688) a takŜe w 

myśl art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. 

 

3 

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 kaŜdy mógł mieć dostęp do dzieła 

w czasie i miejscu przez siebie wybranym (w tym w sieci Internet),  

c) uŜywania całości lub fragmentów prac w materiałach informacyjnych i 

promocyjnych Organizatora i jego Partnerów, drukowanych i elektronicznych 

(internetowych). 

V. NAGRODY 

1. W konkursie zostaną przyznane nagrody za zajęcie I, II i III miejsca. 

a) za zajęcie I miejsca wycieczka do jednego z polskich parków narodowych, 

b) za zajęcie II miejsca 

c) za zajęcie III miejsca 

2. Oprócz wyŜej wymienionych nagród Organizator przyzna 10 wyróŜnień. KaŜda z 

wyróŜnionych osób otrzyma nagrodę rzeczową. 

3. Organizator przyzna równieŜ dodatkową nagrodę rzeczową dla twórcy lub 

twórców najciekawszych prac, wyróŜniających się duŜą wiedzą i starannością 

wykonania. 

4. Nagrody w Konkursie nie podlegają wymianie na ich równowartość pienięŜną, ani 

na nagrody innego rodzaju. 

5. Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na inne 

osoby. 

6. Nagrody podlegają opodatkowaniu (10% wartości nagrody) na podstawie art. 21 

ust. 1 pkt. 68 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób 

fizycznych. Nagroda zostanie wydana po potrąceniu naleŜnego podatku 

dochodowego od wygranej. 

7. Podatek od nagród zapłaci zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa w tym 

zakresie Organizator Konkursu. Zwycięzca zobowiązany jest do przekazania 

Organizatorowi niezbędnych danych osobowych w celu prawidłowego rozliczenia 

podatku od nagrody pod rygorem wstrzymania wydania nagrody. 

 

VI. SPOSÓB I TERMIN OGŁASZANIA WYNIKÓW 

1. Informacja o zakończeniu Konkursu oraz o wynikach Konkursu zostanie umieszczona 

na Stronie Konkursowej najpóźniej w dniu 30 kwietnia 2017 r.  

2. KaŜdy 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 7 maja 2017r.  

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemoŜność ani utrudnienia odbioru 

nagrody przez Zwycięzcę. 
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VII. TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI 

1. Postępowanie reklamacyjne nie dotyczy werdyktu jury. 

2. Reklamacje zawierające umotywowane zastrzeŜenia 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 Ŝądania. Reklamacje nie spełniające 

powyŜszych wymogów nie podlegają rozpatrzeniu. Na kopercie naleŜy umieścić 

dopisek Reklamacja – Konkurs MISTRZ RECYKLINGU MAKS PORZĄDKUJE 
ODPADY. 

4. Reklamacje mogą być zgłaszane w trakcie trwania Konkursu, jednak nie później 

niŜ 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. 

 

 

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach 

promocyjnych  i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami 

wiąŜącymi są postanowienia niniejszego Regulaminu. 

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 

waŜnych powodów, w kaŜdym czasie, pod warunkiem, Ŝe 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 Ŝycie w dniu rozpoczęcia Konkursu. 

 

Warszawa,  dnia 05.10.2017 
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KARTA UCZESTNICTWA  W KONKURSIE 

Mistrz Recyklingu Maks porządkuje odpady – edycja III, 2016/17 

 

(Na zgłoszenia czekamy do 15.01.2017 prosimy odesłać e-mailem:chlorofil@chlorofil.com.pl) 

Niniejszym deklarujemy udział  naszej placówki w bezpłatnym projekcie edukacji ekologicznej organizowanym 
przez Fundację Chlorofil, KRS 0000393451 pod nazwą Mistrz Recyklingu Maks porządkuje odpady i akceptujemy 
warunki regulaminu konkursu: 

Nazwa i adres szkoły:  

 

 

Telefon:  

 

e-mail:  

 

Imię i nazwisko opiekuna 

uczestników konkursu  oraz 

kontakt ( e-mail, tel. kom) 

 

 

Nazwa zespołu lub nr klasy 

 

Ilość uczestników: 

 

 

 

Zespoły 

uczestniczące: 

Klasa/ liczba 

uczestników 

 

 

 

 

 

  

 

 

Podpis i pieczęć dyrektora placówki………………………………………………….        data…………………………… 
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PRACE KONKURSOWE III edycja 2016/17 

( prosimy o uzupełnienie formularza, zaznaczenie kategorii konkursowej i dołączenie tej formatki do przesyłki z pracami konkursowymi) 

adres wysyłki: Urząd Pocztowy Warszawa 27 (z dopiskiem)  Odbiór w punkcie. Ul. Powstańców Śląskich 70, 01-380 
Warszawa lub e-mail: chlorofil@chlorofil.com.pl 

 

EKOZESPÓŁ ( nazwa)………………………………………………………………………………………………. 

Pod kierunkiem ( imię i nazwisko promotora)…………………………………………………………………….. 

Imiona i nazwiska członków ekozespołu: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

���� Kategoria I: Prace plastyczne: plakaty, instalacje artystyczne, prace w technice recycl-ART., ekologiczne 
księgi, inne dzieła autorskie artystyczne i ekologiczne. 

���� Kategoria II: Multi-media: audio –wideo pliki mp3, mp4, avi, wmv, prezentacje ppt z lektorem, gry w technice 
scratch.  

���� Kategoria III: Prezentacje ppt/pdf, ankiety, prace pisane tradycyjne. 

Prawa autorskie. Uczestnik przesyłając prace na Konkurs przenosi nieodpłatnie na Organizatora bez ograniczeń czasowych i terytorialnych autorskie 
prawa majątkowe i zaleŜne 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 kaŜdy mógł mieć dostęp do 
dzieła w czasie i miejscu przez siebie wybranym (w tym w sieci Internet),  

c) uŜywania całości lub fragmentów prac w materiałach informacyjnych i promocyjnych Organizatora i jego Partnerów, drukowanych i elektronicznych 
(internetowych). 
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