„TU RECICLEZI, NOI TE PREMIEM” 2014

Extras din Regulamentul Campaniei
Vezi și materialele didactice: Fiecare cutie contează și Tu colectezi, noi te premiem
Acest document nu substituie Regulamentul oficial al Campaniei, iar lecturarea acestui document nu exclude lecturarea
Regulamentului Oficial al Campaniei. Participarea în Campania „TU RECICLEZI, NOI TE PREMIEM” implică cunoașterea și
acceptarea integrală, expresă și neechivocă de către participanți a prezentului Regulament.

Cuprins:
1.

Cum se numește Campania?

2.

Cui se adresează Campania?

3.

Ce înseamnă PROFESOR COORDONATOR?

4.

Care este modalitatea de participare?

5.

Care sunt etapele competiției?

6.

Desfășurarea activităților de către profesorii coordonatori
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7.

Ce trebuie să facă fiecare din participanți pentru a putea câștiga?

8.

Condiții de premiere

1.

Cum se numește Campania?

Campania poartă numele „TU RECICLEZI, NOI TE PREMIEM” și este organizată de Asociatia Alucro și de ECOTIC BAT.
Asociația Alucro se ocupă cu reciclarea dozelor de aluminiu, iar ECOTIC BAT se ocupă de reciclarea bateriilor și
acumulatorilor uzați.2.
2.

Cui se adresează Campania?

Campania va fi organizată și se va desfașura în urmatoarele orașe:
1.

București

2.

Jud. Prahova – Ploiești

3.

Jud. Buzău – Buzău

4.

Jud. Vrancea – Focșani

5.

Jud. Bacău – Bacău

6.

Jud. Cluj – Cluj Napoca

7.

Jud. Timiș – Timișoara

8.

Jud. Iași – Iași

9.

Jud. Hunedoara – Hunedoara

10.

Jud. Brașov – Brașov

11.

Jud. Neamț – Piatra Neamț

12.

Jud. Alba – Alba Iulia

Profesorii care vor dori să se înscrie ăn această Campanie sunt cei care predau în instituții de învățământ gimnazial, liceal,
precum și școli profesionale. Școlile, liceele și școlile profesionale vor fi înscrise în această campanie, fiind reprezentate de
profesorii coordonatori care se înscriu, conform art. 5.1.1. din Regulament.
3.

Ce înseamnă PROFESOR COORDONATOR?

Primul profesor dintr-o unitate de invatamant care trimite mailul de inscriere, acela va fi considerat de Organizatori profesor
coordonator al Campaniei in institutia de invatamant respectiva. Urmatoarea/le solicitare/i venita/venite de la aceeasi unitate
de invatamant, dupa ce a fost primita deja o cerere de la un cadru didactic din respectiva unitate de invatamant, nu va/vor fi
luata/luate in considerare de catre Organizatori, iar mailul de raspuns oferit de Organizatori va anunta acest fapt.
4.

Care este modalitatea de participare?

Primul care trebuie sa se inscrie, astfel incat institutia de invatamant si elevii sa poata participa in competitie este profesorul
coordonator.
Acesta trebuie sa respecte Art. 5.1.1. din Regulamentul oficial al acestei competitii.
Inscrierea scolilor in Campanie in perioada 03 februarie – 14 februarie 2014, prin trimiterea Anexei 1 la prezentul
Regulament, document completat, semnat si stampilat la ambele adrese de email:adinamagsi@alucro.ro si claudia.nicolae@ecotic.ro. Nu se iau in considerare formularele care nu sunt completate cu
toate datele solicitate.
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5.

Care sunt etapele competitiei?

ETAPA I – Inscrierea scolilor in Campanie in perioada 03 februarie – 14 februarie 2014, prin trimiterea Anexei 1 la
prezentul Regulament, document completat, semnat si stampilat la ambele adrese de email: adinamagsi@alucro.rosi claudia.nicolae@ecotic.ro.
ETAPA II - In cadrul celei de-a doua etape, respectiv intre 17 februarie – 21 februarie 2014, va avea loc campania de
informare si diseminare a “KIT-urilor profesorilor“ oferite gratuit de catre organizatori scolilor inscrise, in speta, fiecarui
profesor coordonator din fiecare institutie de invatamant inscrisa in campanie.
ETAPA III – Colectarea propriu-zisa si separata a dozelor de aluminiu si bateriilor si acumulatorilor portabili uzati in scoli,
precum si desfasurarea activitatilor educative de catre profesorii coordonatori in institutiile de invatamant pe care le
reprezinta in aceasta Campanie. Aceste activitati vor fi coordonate de profesorul coordonator si se vor desfasura in 21
februarie – 30 aprilie 2014. Activitatile cuprinse in aceasta campanie sunt prezentate la art. 5.2.
6.

Desfasurarea activitatilor de catre profesorii coordonatori

Profesorii coordonatori vor desfasura activitatile cuprinse in acest Regulament. Rezultatele acestor activitati vor fi evaluate
de Organizatori. In urma evaluarilor se va determina castigatorii acestei Campanii.
a) sustinerea a cel putin o ora de ECO Educatie la nivelul scolii unde profesorul coordonator este cadru profesoral. In
cadrul acestei ore de ECO Educatie, profesorul coordonator va prezenta elevilor materialele educative primite de la
organizatori, in forma in care acesta considera ca e cel mai bine asimilata informatia de catre elevi.
Programarea respectivei ore se va anunta catre Organizatori (mail claudia.nicolae@ecotic.ro si adinamagsi@alucro.ro) cu
cel putin 3 zile intainte de ziua in care a fost programata, existand posibilitatea ca la ora sa asiste un reprezentant al
Organizatorilor. Prezenta reprezentantului organizatorilor va fi anunta din timp.
Profesorul coordonator va face poze relevante la aceasta ora, maxim 10 poze din acestea fiind furnizate catre Organizatori,
pe adresele de mail claudia.nicolae@ecotic.ro si adinamagsi@alucro.ro in saptamana in care a avut loc ora de ECO
Educatie. Poze relevante vor fi preluate pe pagina de Facebook a profesorilor sau a scolii, astfel incat Organizatorii sa poata
da SHARE acestora. In cazul in care nu este creata o astfel de pagina, recomandarea Organizatorilor este de a se crea o
astfel de pagina. In cazul in care aceasta activitate nu este indeplinita in totalitate, respectivul profesor coordonator nu se va
putea califica in vederea premierii.
Cel putin 3 profesori din cadrul fiecarei institutii de invatamant participante in Campanie va trebui sa Urmareasca (Follow)
activitatile Organizatiei ECOTIC si Asociatiei Alcuro pe reteaua LinkedIn si sa dea Like Paginilor de Facebook: Alucro si
Organizatia ECOTIC.
Intreaga activitate descrisa la acest punct constituie unul din criteriile de calificare pentru determinarea castigatorilor
Campaniei.
b) Elevilor carora le-a fost prezentat materialul aferent acestei Campanii li se va da un test de verificare a cunostintelor
acumulate in timpul orei. Testele vor fi trimise de catre organizatori si fac parte din materialele informative transmise in
perioada 17 februarie – 21 februarie 2014. Testele vor fi insotite de cheia de verificare. Profesorii verifica testele si trimit
rezultatele centralizate catre Organizatori, la adresele de mail claudia.nicolae@ecotic.ro si adinamagsi@alucro.ro, in
saptamana in care a fost dat testul.
Intreaga activitate descrisa la acest punct constituie unul din criteriile de calificare pentru determinarea castigatorilor
Campaniei.
c) Elevii carora le-a fost prezentat materialul aferent acestei Campanii vor desfasura, intr-o ora distincta de ora de ECO
Educatie, un concurs de desene pe teme ecologice. Ora de desen se va tine in perioada 21 februarie – 30 aprilie 2014.
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Profesorul coordonator va decide care sunt desenele care au reusit cel mai bine sa respecte tema ecologica data, iar
primele 3 din acestea le va transmite la ASOCIATIA NON PROFIT ALUCRO, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni Nr. 106R,
sector 4, cod 041919, in atentia dnei Adina Magsi, precizand institutia (nume scoala si adresa) si clasa de unde provin cele
3 desene; identitatea autorilor (elevi) va fi cunoscuta profesorului/invatatorului, nefiind transmisa Organizatorilor. Desenele
vor fi trimise astfel incat sa ajunga la destinatie pana pe data de 30 aprilie 2014.
Intreaga activitate descrisa la acest punct constituie unul din criteriile de selectie pentru determinarea castigatorilor
Campaniei.
d) Materialul ECO Educativ pus la dispozitie de catre Organizatori va fi prezentat mai multor clase din scoala, de catre
fiecare profesor coordonator. Aceasta activitate se va desfasura intr-o alta data fata de activitatea prezentata in
Regulament, art. 5.2, lit. a.
Programarea acestei activitati se va anunta de catre profesor catre Organizatori cu cel putin 3 zile intainte de ziua in care a
fost programata, existand posibilitatea ca la aceasta activitate sa asiste un reprezentant al organizatorilor. Prezenta
reprezentantului organizatorilor va fi anunta din timp.
Profesorul coordonator va face poze relevante la eveniment, maxim 10 poze din acestea fiind furnizate catre Organizatori,
pe adresele de mail claudia.nicolae@ecotic.ro si adinamagsi@alucro.ro in saptamana in care a avut loc ora de ECO
Educatie. Poze relevante vor fi preluate pe pagina de Facebook a profesorilor sau a scolii, astfel incat Organizatorii sa poata
da SHARE acestora.
In cazul in care nu este creata o astfel de pagina, recomandarea Organizatorilor este de a se crea o astfel de pagina. In
cazul in care aceasta activitate nu este indeplinita in totalitate, respectivul profesor coordonator nu se va putea califica in
vederea premierii.
Intreaga activitate descrisa la acest punct constituie unul din criteriile de calificare pentru determinarea castigatorilor
Campaniei.
e) In perioada 21 februarie – 30 aprilie 2014, in cadrul scolilor participante se vor colecta separat deseuri de baterii si
acumulatori si doze de aluminiu goale. Tipurile de baterii colectate sunt portabile, format pastila si cele folosite la orice fel de
echipament electric si electronic, inclusiv jucarii, dar nu baterii auto si nici industriale. In perioada 01 -09 mai 2014, colectorii
autorizati ECOTIC BAT vor ridica recipientii unde s-au colectat deseurile de baterii, le vor cantari si vor trimite rezultatele
catre ECOTIC BAT. Cantitatea colectata va conta in deciderea castigatorilor Campaniei pe sectiunea dedicata bateriilor si
acumulatorilor uzati. Dozele de aluminiu colectate in institutiile de invatamant participante vor fi ridicate de catre colectorii
autorizati Alucro, trimisi de Alucro pentru a colecta si cantari aceste deseuri. Cantitatea colectata va conta in deciderea
castigatorilor Campaniei pe sectiunea dedicata dozelor de aluminiu.
f) Evaluarea rezultatelor activitatilor intreprinse de profesori de catre organizatori si stabilirea castigatorilor
In perioada 19 – 30 mai 2014, organizatorii vor evalua activitatile profesorilor in baza rapoartelor trimise de acestia (pozele
relevante de la orele de ECO Educatie desfasurate la clase, poze relevante de la ora de ECO Educatie desfasurata la
nivelul scolii, activitatea legata de acest proiect desfasurata pe platforma de socializare Facebook si LinkedIn care a fost
facuta publica catre Organizatori, rezultatele testelor date elevilor pentru verificarea cunostintelor acumulate in timpul orei
de ECO Educatie, desenele pe teme ecologice transmise de catre profesori, cantitatea colectata de deseuri de baterii si
acumulatori pentru sectiunea dedicata acestor deseuri si doze de aluminiu goale), vor desemna castigatorii acestei
Campanii, dupa cum sunt descrise Sectiunile 6 si 7.
7.

Ce trebuie sa faca fiecare din participanti pentru a putea castiga?

TREBUIE FACUTA PRECIZAREA CA SUNT PREMII PENTRU ACTIVITATEA DE COLECTARE A DOZELOR DE
ALUMINIU SI A BATERIILOR UZATE
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CATEGORII DE PREMII PENTRU DOZE DE ALUMINIU oferite de Asociatia Alucro:
1.

I.Individuale – fiecare elev va primi un tichet razuibil la predarea a minim 30 de doze goale. Premiile puse in joc, in
limita stocului disponibil:





Pixuri EveryCAnCounts – 400 bucati
Magneti Every Can Counts – 500 bucati
Tricouri EveryCanCounts – 100 bucati

30 doze goale sau 0,400 grame doze = 1 tichet razuibil, care poate fi castigator sau necastigator.

1.

II.TOP 3 – Scoli castigatoare la nivel national – concurs. Acestea vor fi primele 3 scoli care au colectat cea mai
mare cantitate calculata astfel: cantitatea totala impartita la nr. elevilor inscrisi in concurs = cant. Medie/elev)




Daca exista doua sau mai multe scoli la egalitate, castigatorul va fi desemnat prin tragere la sorti.
Premiul pentru fiecare scoala castigatoare va fi: o imprimanta si un colaj foto de dimensiuni mari cu imagini din
timpul campaniei



1.

Total premii puse in joc: 3 imprimante, 3 colaje foto

III.TOP 3 – Elevul cel mai implicat – concurs . Primii 3 elevi care au predat cea mai mare cantitate de doze, la nivel
national. Dovada cantitatilor predate e stabilita prin tichete (fie castigatoare, fie necastigatoare), cu numele sau inscris
pe ele de catre profesorul direct caruia i-a predat dozele. Daca sunt doi sau mai multi elevi la egalitate, castigatorul va
fi desemnat prin tragere la sorti.




Premiul pentru fiecare elev va fi: o camera video;

1.

IV.TOP 12 - Profesorul coordonator cel mai implicat – concurs.

Total premii puse in joc: 3 camere video;

Profesorul coordonator din fiecare scoala va avea urmatoarele obligatii:
1.

Sa mentina o legatura permanenta cu organizatorii astfel incat campania sa se desfasoare in cele mai bune conditii

2.

Sa comunice tuturor colegilor intr-un cadru oficial lansarea si regulamentul campaniei prezentandu-le materialele
proiectului.

3.

Fiecare scoala va primi un pachet starter ce va contine: 2 cutii colectare carton pentru doze de aluminiul si 2 cutii
de carton pentru colectare baterii, poster, brosuri, stickere. Cutiile si posterele vor fi amplasate la loc vizibil in scoala.
Elevii vor fi informati despre faptul ca in schimbul unui numar de 30 doze, fiecare elev va primi un tichet
razuibil, precum si premiile pe care pot sa le castige daca aduna cele mai mari cantitati de baterii din Campanie.

4.

La primirea dozelor, profesorii vor intocmi o lista cu numele elevilor, numarul de doze si numarul de tichete
inmanate fiecarui elev si vor mentiona pe tichet urmatoarele : numele si prenumele elevului, clasa si
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invatatorul/dirigintele . Lunar, aceste liste se vor preda profesorului coordonator care le va centraliza si le va trimite pe
mail organizatorilor.
5.

La finalul concursului va face o centralizare a tuturor listelor primite de la profesori si va desemna elevul castigator.
Aceste rezultate vor fi verificate de organizatori si trebuie sa corespunda cu datele primite de ei.

6.

Profesorul coordonator, cel care a completat si trimis Anexa 1 din prezentul Regulament, conform art 4.2 si 5.1.1,
va fi cel care va trimite pe email tabelele cu elevii si numarul de doze precum si cel care va distribui premiile trimise
de organizatori.

7.

Va sustine lectii deschise la clasa pe baza materialelor trimise de organizatori si va trimite dovada efectuarii acestor
activitati (cel putin o ora lunar, minim 2 ore intreaga campanie).

8.

Pozele din timpul orelor precum si poze de grup cand elevii aduc doze vor fi trimise pe mail organizatorilor si vor fi
postate pe pagina de Facebook: https://www.facebook.com/everycancounts.ro

9.

Profesorii participanti la concurs vor primi adeverinte de participare si un pachet standard cu obiecte utile in
activitatea scolara.

10.

Profesorii coordonatori vor primi adeverinte de coordonator.

RESTUL DETALIILOR LE GASITI IN REGULAMENTUL OFICIAL LA SECTIUNEA SECTIUNEA 6.A.

CATEGORII DE PREMII PENTRU BATERII SI ACUMULATORI COLECTATI IN ACEASTA CAMPANIE oferite de ECOTIC
BAT:
TOP 3 – Scoli castigatoare la nivel national – concurs.
Vor fi primele 3 scoli care au colectat cea mai mare cantitate de baterii si acumulatori uzati.
Daca exista doua sau mai multe scoli la egalitate, castigatorul va fi desemnat de catre Organizatori prin compararea
celorlalte activitati desfasurate in institutia de invatamant in acest proiect, cf art. 5.2. din prezentul Regulament.
Premiul pentru scoala care a colectat cea mai mare cantitate de baterii si acumulatori portabili uzati va primi din partea
ECOTIC BAT un laptop si o camera video (total 2800 ron).
Premiul pentru scoala care a colectat cantitate de baterii si acumulatori portabili uzati imediat urmatoare fata de cea mai
mare cantitate va primi din partea ECOTIC BAT un videoproiector si o camera video (total 2300 ron).
Premiul pentru scoala care a colectat cantitate de baterii si acumulatori portabili uzati imediat urmatoare fata de cea de-a
doua cantitate colectata va primi din partea ECOTIC BAT un sistem home cinema si o camera video (total 1800 ron).
Cantitatile sunt transmise de colectorul autorizat ECOTIC BAT si transmise catre Organizatori, numai acestea vor fi
considerate oficiale si luate in considerare pentru determinarea castigatorilor la aceasta sectiune.

TOP 3 – Elevul cel mai implicat – concurs . Primii 3 elevi la nivelul tuturor institutiilor care participa la aceasta Campanie
care au predat cea mai mare cantitate de baterii si acumulator. Dovada cantitatilor predate e stabilita prin centralizatoarele
tinute de profesorul coordonator din fiecare institutie. Daca sunt doi sau mai multi elevi la egalitate, castigatorul va fi
desemnat de catre Organizatori prin compararea celorlalte activitati desfasurate in institutia de invatamant in acest proiect,
cf art. 5.2. din prezentul Regulament.
La primirea bateriilor si acumulatorilor, profesorii vor intocmi o lista cu numele elevilor si cantitatea de baterii adusa. Lunar,
aceste liste se vor preda profesorului coordonator care le va centraliza si le va trimite pe mail organizatorilor.
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La finalul concursului, profesorul coordonator va face o centralizare a tuturor listelor primite de la profesori si va desemna
elevul cu cea mai mare cantitate colectata. Organizatorii vor centraliza informatiile primite de fiecare profesor coordonator
din toate institutiile de invatamant participante si vor desemna cei 3 elevi castigatori la nevelul Campaniei. Organizatorii vor
anunta castigatorii in perioada 19 – 30 mai 2014.
Premiul pentru fiecare elev va fi: o tableta electronica (total 3 buc 900 ron)

TOP 12 - Profesorul coordonator cel mai implicat – concurs.
Profesorul coordonator din fiecare scoala va avea obligatiile precizate in Regulamentul oficial al campaniei, precizat la
Sectiunea 6.B.
8.
1.

Conditii de premiere
Organizatorii nu vor acorda vreun premiu, vreo despagubire in bani sau alte beneficii Participantilor care nu

respecta sau nu intrunesc intocmai cerintele Regulamentului.
2.

Rezultatele concursului nu pot fi contestate decat pentru erori materiale sau lipsa documente, care pot fi completate
in termen de maxim 2 zile de la anuntarea rezultatelor. Orice alte motive de contestare nu sunt admisibile.

3.

Impozitul pe premiile oferite de Alucro este suportat de Alucro.

4.

Impozitul pe premiile oferite de ECOTIC BAT este suportat de ECOTIC BAT.
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