Ljubljana (1. marec 2017) – Družba ZEOS, d.o.o. organizira v mesecu marcu v
sklopu projekta LIFE Gospodarjenje z e-odpadki pod sloganom E-cikliraj
nagradni natečaj z naslovom »Izdelaj svoj domači zbiralnik za stare baterije«. K
sodelovanju vabijo tako šole kot posameznike, saj želijo dvigniti ozaveščenost
različnih starostnih skupin, predvsem mladih, o pravilnem ravnanju z e-odpadki
in odpadnimi baterijami.
Organizatorji projekta se zavedajo, da je pri pravilnem ločevanju odpadkov zelo
pomembno primerno zbirno mesto za odpadke že na njihovem izvoru, torej v
gospodinjstvih in ustanovah. Zato so pripravili natečaj, pri katerem iščejo ideje za
doma izdelane zbiralnike za stare baterije. Pričakujejo funkcionalne in na oko prijetne
zbiralnike, ki bodo neprisiljeno spominjali potrošnike na ločeno zbiranje starih baterij
že v gospodinjstvih ali v šolah in v drugih ustanovah.

O natečaju
Trajanje natečaja: 1. - 31. marec 2017







Sodelovanje:
posamezniki (kategorije: do 8 let, od 8 do 16 let, nad 16 let)
šole (skupine od 1 do 5 učencev/zbiralnik; kategorije: prva triada, druga triada, tretja
triada)
Zbiralnik:
mora vsebovati vsaj eno dovolj veliko odprtino za baterije (lahko jih je tudi več),
mora biti opremljen z napisom, ki jasno nakazuje, da je namenjen zbiranju
odpadnih baterij (npr. »Tu se zbirajo le stare baterije« ipd.),
mora vsebovati logotip projekta E-cikliraj (narisan ali natisnjen ipd.), ki ga najdete na
spletni strani projekta: http://e-odpadki.zeos.si/gradiva/logotipi.html
Oblika zbiralnika, vrsta materiala, barve in ostalo je prepuščeno vaši izbiri.














Prijava:
na elektronski naslov eodpadki@gmail.com
do 31. marca 2017
vsebina prijave:
 ena fotografija zbiralnika (.jpg format)
 izpolnjena prijavnica
 pripis v naslovu e-maila:
»Za nagradni natečaj«
Nagrada in izbor nagrajencev:
strokovna komisija izbere v vsakem sklopu za vsako kategorijo po enega zmagovalca
nagrada = E-cikliraj nahrbtnik presenečenja
nagrade dobijo vsi posamezniki v zmagovalni skupini, če je le-teh več
Več o natečaju:
Pravilnik o natečaju
Prijavnica – posamezniki
Prijavnica - šole
FB E-cikliraj - tu lahko dobite nasvete pri izdelavi zbiralnikov in spremljate, kakšne so
izdelali drugi sodelujoči
Dodatne informacije:
PR
Urša Dolinšek
T: 01 235 52 55
E: urska.dolinsek@zeos.si

Koordinatorka natečaja
Nejka Šparemblek
E: eodpadki@gmail.com

O projektu
V družbi ZEOS, d.o.o. so leta 2016 pričeli z izvajanjem petletnega ozaveščevalnega
projekta na področju pravilnega ravnanja z e-odpadki in odpadnimi baterijami z
naslovom LIFE Gospodarjenje z e-odpadki in s sloganom E-cikliraj. Projekt je
sofinanciran s strani Evropske komisije in Ministrstva za okolje in prostor RS. V
sklopu projekta vzpostavljajo potrošniku prijazno mrežo zbiranja e-odpadkov in
odpadnih baterij: postavitev uličnih zbiralnikov na ekološke otoke in druge lokacije
širom Slovenije ter zelenih kotov v večje trgovske centre, za zbiranje teh odpadkov
na podeželju pa bodo izvajali mobilna zbiranja. Organizirajo več spremljevalnih
aktivnosti, saj želijo občanom predstaviti nove možnosti za oddajanje e-odpadkov in
odpadnih baterij in jih hkrati seznaniti, zakaj je pravilna oddaja tovrstnih odpadkov
pomembna za okolje.
Vsi podporniki projekta: http://e-odpadki.zeos.si/podporniki.html

