1.
Organizatorji natečaja
Nosilec natečaja je ZEOS, d.o.o., Šlandrova 4, Ljubljana – Črnuče.
Natečaj je eden izmed spremljevalnih aktivnosti projekta LIFE Gospodarjenje z e-odpadki (LIFE14
GIE/SI/000176) pod sloganom E-cikliraj.
2.
Namen natečaja
Z natečajem želimo dvigniti ozaveščenost končnih potrošnikov o pravilnem ravnanju z e-odpadki in
odpadnimi baterijami in vplivati na potrošnikove navade pri ločevanju le-teh odpadkov.
Zavedamo se, da potrebujejo potrošniki poleg naše nove in učinkovitejše javne infrastrukture zbiranja
e-odpadkov in odpadnih baterij (ulični zbiralniki, zeleni koti, mobilno zbiranje) tudi primerno zbirno
mesto za tovrstne odpadke na izvoru odpadka (gospodinjstva, ustanove).
S tem namenom organiziramo natečaj in vabimo potrošnike (predvsem mlade) k ustvarjanju lastnih
domačih zbiralnikov za stare baterije, saj želimo, da si potrošniki ustvarijo cenovno ugoden in na oko
prijeten zbiralnik, ki jih bo neprisiljeno spominjal na ločeno zbiranje starih baterij že v svojih domovih
ali recimo v šoli. Hkrati pa želimo tudi drugim potrošnikom predati več različnih idej za izdelavo
zbiralnikov.
3.
Predmet natečaja
Predmet natečaja je izdelava uporabnega in čimbolj izvirnega zbiralnika za odpadne baterije za domačo
uporabo, iz materialov, ki jih imamo doma (tudi odpadni materiali).
Oblika zbiralnika, vrsta materiala, barve in ostalo je prepuščeno izbiri vsakega sodelujočega. Mora pa
zbiralnik obvezno:
-

vsebovati vsaj eno dovolj veliko odprtino za baterije (lahko jih je tudi več),
biti opremljen z napisom, ki jasno nakazuje, da je namenjen zbiranju odpadnih baterij (npr.
»Tu se zbirajo le stare baterije« ipd.),
vsebovati logotip projekta E-cikliraj (narisan ali natisnjen ipd.), ki ga najdete na spletni strani
projekta: http://e-odpadki.zeos.si/gradiva/logotipi.html

Pri izbiri materialov in idejah zbiralnikov vam bodo v pomoč predlogi, ki jih bo koordinatorka natečaja
objavljala v času natečaja na FB strani projekta E-cikliraj (https://www.facebook.com/eodpadki/).

4.
Kako se sodeluje
K nagradnemu natečaju vabimo predvsem mlade. V nagradnem natečaju sicer lahko sodeluje vsak
prebivalec Slovenije, ki želi ustvariti zbiralnik. Vsak sodelujoči se mora opredeliti v eno izmed spodaj
zapisanih kategorij:
1. POSAMEZNIKI
- do 8 let
- od 8 do 16 let
- nad 16 let
2. ŠOLE (skupine od 1 do 5 učencev/zbiralnik):
- prva triada
- druga triada
- tretja triada
Posamezni udeleženec oz. skupina lahko sodeluje samo z eno poslano sliko končnega izdelka.
Na natečaj se prijavite tako, da ustvarite zabojnik in ga fotografirate ter eno fotografijo svojega
končnega izdelka (v .jpg formatu) pošljete skupaj z izpolnjeno prijavnico na elektronski naslov
eodpadki@gmail.com najkasneje do 31. marca 2017 s pripisom v naslovu e-maila: »Za nagradni
natečaj«. V kolikor bo prijavnica nepopolno izpolnjena, bo udeleženec avtomatično izpadel iz
sodelovanja v natečaju.
Slike poslanih izdelkov se bodo s strani koordinatorja natečaja v času trajanja natečaja 1x/teden (ob
ponedeljkih) nalagale na FB stran E-cikliraj (https://www.facebook.com/eodpadki/) v dve posebni galeriji
(posamezniki, šole), kjer bodo vidne vsem. Zraven vsake fotografije izdelka bo pripisano ime in priimek
osebe oz. oseb in ime ustanove (v primeru šol), ki so zabojnik izdelale. V kolikor bo v izpolnjeni prijavnici
označeno, da avtor dovoljuje tudi »tagganje« oz. »označenje« objavljene fotografije na svojem/svojih
FB straneh, bomo naredili tudi to.
Udeleženci nagradnega natečaja sami krijejo stroške sodelovanja v nagradnem natečaju. Med stroške
se med drugim uvrščajo strošek dostopa do interneta in stroški morebitnih materialov za izdelavo
zabojnika.
Pogoj za sodelovanje je, da se sodelujoči strinjajo s pravili nagradnega natečaja. Šteje se, da s
sodelovanjem v nagradnem natečaju sodelujoči pristane na vse pogoje in pravila v zvezi z nagradno
igro.
V nagradnem natečaju ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri organizatorju nagradnega
natečaja ZEOS, d.o.o., prav tako pa tudi ne vsi njihovi ožji družinski člani.
5.
Trajanje natečaja oz. časovnica
Nagradni natečaj traja od 1. marca 2017 do 31. marca 2017, zato je 31. marec 2017 zadnji rok za oddajo
fotografije.
Zasedanje komisije bo v tednu od 3. aprila 2017 naprej.
Rezultati natečaja bodo znani najkasneje 14. aprila 2017.

6.
Izbor najboljših zbiralnikov in nagrade
Po preteku natečaja bo strokovna komisija izmed vseh prispelih fotografij zbiralnikov določila
zmagovalce, ki bodo zato tudi prejeli nagrade, in sicer takole:
-

v sklopu POSAMEZNIKI v vsaki kategoriji po enega, vsak nagrajen avtor prejme E-cikliraj
nahrbtnik presenečenja
v sklopu ŠOLE v vsaki kategoriji po enega, vsak nagrajen avtor prejme E-cikliraj nahrbtnik
presenečenja (opomba: nagrade dobijo vsi posamezniki v skupini, če je le-teh več)

Strokovna komisija bo prispele fotografije zbiralnikov vrednotila znotraj posameznih kategorij po
naslednjih kriterijih:
 povezanost ideje z odpadnimi baterijami,
 uporabnost,
 likovna čistost in razumljivost,
 izvirnost.
7.
Komisija
Člani komisije: Nejka Šparemblek, (koordinatorka natečaja in prostovoljka) ter dva predstavnika družbe
ZEOS, d.o.o..
8.
Obveščanje nagrajencev in prevzem nagrade
Nagrajenci bodo o nagradi obveščeni na e-poštnih naslovih, preko katerih so sodelovali, nagrado pa
prejmejo najkasneje do 20. aprila 2017 po navadni pošti na naslov, naveden v prijavnici.
Nagrajenci bodo javno objavljeni tudi na spletni in FB strani E-cikliraj.
9.
Avtorske pravice
Avtor zbiralnika jamči, da je idejna zasnova zbiralnika kot tudi njegova izdelava v celoti njegovo
avtorsko delo, prav tako je avtorsko delo fotografija zbiralnika. Avtor jamči, da z avtorskimi deli ni kršil
nobenih avtorskih pravic in/ali katerih koli drugih pravic tretjih oseb ter da v razmerju do organizatorjev
nagradnega tekmovanja, v zvezi s katero koli pravico, ki sta jo organizatorja pridobila, ne bo uveljavljal
nobenih denarnih in/ali katerih koli drugih zahtevkov, tudi avtorskemu honorarju.
Avtorske pravice zbiralnika in fotografije zbiralnika obdrži avtor.
Avtor zbiralnika podeljuje organizatorju pravico do uporabe fotografije zbiralnika za namene
obveščanja javnosti o poteku in rezultatih natečaja v lastnih medijih (spletna stran, FB itd.) in drugih
kanalih javnega obveščanja. Avtorju pripada pravica do označbe avtorstva na mestih, kje je to mogoče.

10.
Pravice organizatorjev natečaja
Prejete fotografije zbiralnikov z neprimernimi motivi organizatorji brez pojasnila ne naložijo na FB Ecikliraj. Kot neprimerno ali neustrezno bo organizator štel vsako fotografijo, katerih vsebina bo
omalovažujoča, ponižujoča, nemoralna, rasistična in ki bo spodbujala k nemoralnim ali nezakonitim
dejanjem. Možnosti pritožb ni, saj ima organizator pravico, da fotografijo ne naloži na FB E-cikliraj (brez
presoje o spornosti oz. neprimernosti) in takega sodelujočega brez kakršnih koli obveznosti izloči iz
natečaja.
Organizator nagradnega natečaja lahko spremeni ta pravila, če to zahtevajo vzroki tehnične ali
komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. Pravila in spremembe pravil bodo objavljene na spletni
strani natečaja.
11.
Varstvo osebnih podatkov
S prijavo na natečaj prijavljeni dovoljuje, da organizator za izvedbo natečaja in objavo rezultatov
shranjuje njegove podatke. Prijavljeni ima pravico do vpogleda in popravka svojih osebnih podatkov
ter lahko kadarkoli pisno ali ustno zahteva trajno ali začasno prenehanje uporabe podatkov v času
trajanja natečaja in po njem. Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov po Zakonu o varstvu
osebnih podatkov in Zakonu o varstvu potrošnikov.
12.
Informacije in reševanje sporov
Vsa morebitna vprašanja o nagradnem natečaju lahko pošljete na elektronski naslov
eodpadki@gmail.com ali na FB E-cikliraj (https://www.facebook.com/eodpadki/).
V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi s to nagradno igro, in jih ni mogoče rešiti sporazumno, je
pristojno sodišče v Ljubljani.
13. Končne določbe
Pravila nagradnega natečaja so objavljena na spletni strani www.e-odpadki.zeos.si in stopijo v veljavo
z dnem 13. februarja 2017.
Ljubljana, 13. februar 2017

