GAZDÁLKODJ AKKUSAN! - 2017 - VERSENYSZABÁLYZAT
HASZNÁLT ELEM- és MOBILTELEFON-GYŰJTŐ VERSENY
a CCR REBAT Nonprofit Kft. és a Földbarátok szervezésében

A verseny elsődleges célja:

Környezetvédelmi szemléletformálás. Játékos formában, egy
nyereményekért folyó verseny keretében megismertetni a
gyerekekkel a szelektív hulladékgyűjtést.

A verseny másodlagos célja:

Hordozható elemek/akkumulátorok/mobiltelefon készülékek*, mint
szelektíven gyűjtendő hulladékok (továbbiakban: hulladék)
gyűjtése.

A verseny szervezői:

A CCR REBAT Nonprofit Kft és a Földbarátok (továbbiakban
együtt: Szervezők).

A versenyben résztvevők:

Budapesti óvodák, általános- és középiskolák (továbbiakban:
Résztvevők)

Jelentkezési határidő:

2017. szeptember 1-től a verseny végéig folyamatosan

A verseny kezdete:

2017. szeptember 25.

A verseny vége:

2017. november 30.

A gyűjtött hulladék elszállítása:
Eredményhirdetés:

2017. december 1-től folyamatosan
Várhatóan 2018. január 15.

A pénznyeremények és támogatási díjak átadása: Várhatóan 2018. január 15-től folyamatosan

I. A verseny részvételi szabályai
1. Jelen versenyszabályzatot az indulni kívánó Résztvevő intézményvezetőjének el kell fogadnia.
2. A jelentkezési lapot a Résztvevő intézményvezetőjének valós adatok megadásával ki kell töltenie és
alá kell írnia.
3. A jelentkezési lapokat a Résztvevőknek elektronikus úton kell elküldeniük a Szervezők részére,
Sághelyi Szilviának a ccr.bp.elemgyujtes@gmail.com email-címre.
4. A jelentkezési lapon valótlan adatok megadása, vagy a jelen versenyszabályzat lényeges
megsértése esetén a Szervezők az érintett Résztvevőt a versenyből kizárhatják. A Szervezők a kizárt
Résztvevőtől is elszállítják a kizárás időpontjáig összegyűjtött hulladékot.
5. A Szervezők a Résztvevő részére írásban, elektronikus úton igazolják vissza a részvételt, fogadják el
a Résztvevő jelentkezését.
6. A verseny folyamán a Szervezők és a Résztvevők kötelesek a verseny tisztaságát megőrizni.
7. A Szervezőknek és a Résztvevőknek a környezetvédelmi célok teljesülését szem előtt kell tartaniuk.

II. A verseny lebonyolításának szabályai
1. A Résztvevők a verseny folyamán a kapcsolatot a CCR REBAT Nonprofit Kft -vel tartják.
2. A Résztvevők az összegyűjtött hulladékot elszállításig
dobozokban/vödrökben, levágott tetejű PET palackokban gyűjthetik.

nylon

zsákokban,

műanyag

3. A CCR REBAT Nonprofit Kft. megbízott teljesítési segédei az összegyűjtött hulladékot a verseny
végén szállítják el.
4. A gyűjtött hulladék elszállításának szükségességéről a Résztvevőnek kell írásban értesítenie a CCR
REBAT Nonprofit Kft-t a ccr.bp.elemgyujtes@gmail.com email-címen.
5. A CCR REBAT Nonprofit Kft. hulladékszállítási/gyűjtési engedéllyel rendelkező szállító teljesítési
segédei a Résztvevőktől az egyeztetett időpontban elszállítják az összegyűjtött hulladékokat.
6. A CCR REBAT Nonprofit Kft. hulladékszállítási/gyűjtési engedéllyel rendelkező szállító teljesítési
segédei a Résztvevőktől történő átvétel/elszállítás során a jogszabályok által előírt kísérő
dokumentumok kiállításáról gondoskodnak.
7. A Résztvevőktől átvett/elszállított hulladék lemérésére a CCR REBAT Nonprofit
hulladékgyűjtési/kezelési engedéllyel rendelkező teljesítési segédjének telephelyén kerül sor.

Kft.

8. A CCR REBAT Nonprofit Kft. a Résztvevőktől átvett/elszállított hulladékok mennyiségéről a teljesítési
segédek által átadott dokumentumok alapján vezet nyilvántartást.
9. A hulladékok elszállítása 2017. december 1-től a Résztvevők számától függően – tekintettel arra is,
hogy a téli szünetben az intézményekből a hulladékok elszállítása szünetel - várhatóan 2018. január 15ig megtörténik.
10. Nagyobb mennyiségű, 200 kg-t meghaladó hulladék gyűjtése esetén a Résztvevők idő előtti
elszállítást is kérhetnek a Szervezőktől.
11. A Résztvevők részéről átadott hulladék mennyiségébe kizárólag a jelen versenyszabályzat végén
felsorolt hulladékok számíthatók be.
12. A jelen versenyszabályzatban elfogadott hulladékokon kívüli egyéb hulladékok átvételét és
elszállítását a CCR REBAT Nonprofit Kft. szállító/gyűjtő teljesítési segédei megtagadhatják.
13. A jelen versenyszabályzat szerint összegyűjtött és átadott hulladékot a CCR REBAT Nonprofit Kft.
szállító/gyűjtő teljesítési segédei a Résztvevőktől díjmentesen szállítják el.
14. A Résztvevőktől átvett/elszállított hulladékok mennyiségét a CCR REBAT Nonprofit Kft. tartja
nyilván, a verseny végeredményét nyilvántartása alapján határozza meg.
15. A verseny lezárását, az eredmények kihirdetését követően a CCR REBAT Nonprofit Kft. a
Résztvevők részére elektronikus úton elküldi támogatási szerződését.
16. A Résztvevők a támogatási szerződést kitöltve, aláírva juttatják vissza a CCR REBAT Nonprofit Kftnek.
17. A CCR REBAT Nonprofit Kft. a Résztvevő által teljes körűen kitöltött és aláírt támogatási szerződés
beérkezését követően, 30 napon belül utalja át Résztvevő részére a támogatási díjat, valamint a
pénznyereményt.

III. Értékelés
1. A CCR REBAT Nonprofit Kft. teljesítési segédei a jogszabályok által előírt dokumentumokat, mérési
jegyzőkönyveket, feldolgozás céljából átadják a CCR REBAT Nonprofit Kft-nek.
2. Az átadott bizonylatok alapján a CCR REBAT Nonprofit Kft. nyilvántartásában rögzíti a Résztvevők
által gyűjtött és átadott hulladékok mennyiségét.
3. A nyilvántartásban rögzített mennyiségek alapján a CCR REBAT Nonprofit Kft. meghatározza a
verseny végeredményét, az intézmények sorrendjét.

4. A verseny végeredményéről a CCR REBAT Nonprofit Kft. a Résztvevőket írásban értesíti.

IV. Nyeremények
1. Az 1-3. helyezést elérő óvodák pénznyereményben részesülnek.
1.1. Az első helyezést elérő óvoda nyereménye 100.000 Ft.
1.2. A második helyezést elérő óvoda nyereménye 80.000 Ft.
1.3. A harmadik helyezést elérő óvoda nyereménye 70.000 Ft.
2. Az 1-3. helyezést elérő iskolák pénznyereményben részesülnek.
2.1. Az első helyezést elérő iskola nyereménye 100.000 Ft.
2.2. A második helyezést elérő iskola nyereménye 80.000 Ft.
2.3. A harmadik helyezést elérő iskola nyereménye 70.000 Ft.
3. A versenyben elért helyezéseket a Szervezők az alábbiak alapján határozzák meg.
3.1. A Résztvevő által gyűjtött hulladék mennyisége osztva az intézménybe járó gyerekek és az ott
dolgozó pedagógusok és egyéb munkavállalók létszámával.
3.2. Az elért eredmény meghatározása 2 tizedesjegyre kerekítve történik.
3.3. A versenyt az egy főre eső, legtöbb hulladékot gyűjtő Résztvevő nyeri.
3.4. A versenyben a Szervezők külön az iskolák és külön az óvodák között hirdetnek végeredményt.
4. Az elért helyezéstől függetlenül minden Résztvevőt, az általa gyűjtött hulladék mennyiségének
arányában garantált támogatási díj illeti meg.
4.1. Gyűjtött és átadott elem/akkumulátor hulladék esetében 40 Ft/kg.
4.2. Gyűjtött és átadott mobiltelefon készülék hulladék esetében 500 Ft/kg.
5. A pénznyereményeket, valamint a garantált támogatási díjakat a CCR REBAT Nonprofit Kft. a
verseny lezárultát követően, támogatói szerződés megkötése után utalja át a Résztvevőknek.
V. Egyéb szabályok
1. A Szervezők mindent kötelesek elkövetni annak érdekében, hogy a verseny a jelen
versenyszabályzat szerinti formában és feltételekkel kerüljön lebonyolításra.
2. A Szervezők fenntartják maguknak a jogot, hogy amennyiben a verseny lebonyolítása a Résztvevők
alacsony száma miatt részükre gazdaságtalanná válik, úgy a jelen versenyszabályzaton a verseny
kezdeti időpontját követő 14 napon belül egyoldalúan változtassanak.
3. A Szervezők a jelen versenyszabályzat módosítása esetén kötelesek haladéktalanul értesíteni a
Résztvevőket.
4. A Szervezők jelen versenyszabályzat módosítására irányuló értesítését követően a Résztvevők 8
napon belül jelentkezésüket indoklás nélkül visszavonhatják.
5. A Résztvevők és a Szervezők adataikban, kapcsolattartóik személyében, elérhetőségeikben
bekövetkezett változásokat haladéktalanul jelzik egymás felé.
6. A GAZDÁLKODJ AKKUSAN! - 2017 versennyel kapcsolatos kérdésekben a Résztvevők a CCR
REBAT Nonprofit Kft-hez (1027 Budapest, Csalogány u. 23-33.) fordulhatnak az alábbi
elérhetőségeken.
Kapcsolattartó: Sághelyi Szilvia
Telefon: +36(30)426-7365
email: ccr.bp.elemgyujtes@gmail.com

*

A verseny folyamán gyűjthető hulladékok:

- mindenféle szárazelem (ceruzaelem, babyelem, góliátelem, fotóelem, laposelem, 9V-os elem, gombelem,
nikkel-kadmium elem, rádiótelefon akkumulátor, egyéb berendezések akkumulátorai – pl. laptopok és
barkácsgépek zárt akkumulátorai)
- mindenféle mobiltelefon készülék (akkumulátorral, vagy anélkül)
A verseny folyamán nem gyűjthető hulladékok:
- ipari elem/akkumulátor, gépjármű akkumulátor!

Budapest, 2017. április 20.

................................................
Zsifkovits András
ügyvezető igazgató
CCR REBAT Nonprofit Kft.
Reverse Logistics Group

