REGULAMIN AKCJI ORAZ KONKURSU
„POMAGANIE PRZEZ UBRANIE”
1. Podstawowe definicje:
AKCJA – oznacza zbiórkę odzieży, obuwia, toreb/ek, tekstyliów domowych i zabawek
spełniających określone kryteria jakościowe z podziałem na rok szkolny.
Skierowana jest do szkół podstawowych, przedszkoli i żłobków na terenie
Polski.
Udział w Akcji jest jednoznaczny z udziałem w Konkursie.
KONKURS – jest określony czasowo i dotyczy tylko wybranych podmiotów.
Udział w Konkursie jest możliwy tylko w przypadku aktywnego uczestnictwa
(odbiór z pojemnika w danej lokalizacji minimum 1 raz w m-cu) w Akcji.

AKCJA:
1. I edycja Akcji będzie trwała od 01 września 2016r do 30.06.2017 pod hasłem
„POMAGANIE PRZEZ UBRANIE”
2. Organizatorem Akcji zbierania tekstyliów jest:
3R Recycling Solutions sp. z o.o. S.K.A.
ul. Partyzancka 11, 21-020 Milejów
a Beneficjentami Akcji są:
Fundacja „AKOGO” Ewy Błaszczyk (region mazowiecki)
Hospicjum Gajusz (region łódzki)
Krakowskie Hospicjum dla Dzieci im. ks. J. Tichnera (region małopolski)
Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci (region dolnośląski)
3. Charakter zbiórki jest ciągły, tzn. trwa ona cały rok szkolny: po zakończeniu akcji w
czerwcu, automatycznie rozpoczyna się ona we wrześniu.
4. Zbiórka adresowana jest do szkół podstawowych, przedszkoli i żłobków na terenie
Polski.
5. Przedmiotem Akcji i Konkursu są:
Zbieramy:
 odzież damską i męską (bluzki, spodnie, spodenki, spódnice, sukienki, koszule,
swetry, bluzy, biustonosze, nową bieliznę, nowe skarpetki, płaszcze, kurtki, kompletne
garnitury, czapki, szaliki, apaszki)
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 odzież dziecięcą i niemowlęcą
 odzież sportową
 torby, torebki, paski, biżuterię
 tekstylia domowe (pościel, kolorowe ręczniki, firany, zasłony, obrusy, szlafroki)
 obuwie damskie, męskie i dziecięce
Nie przyjmujemy:
 rzeczy brudnych, mokrych, zatęchłych
 rzeczy odbarwionych, poplamionych i zmechaconych
 rzeczy podartych, dziurawych i poprutych
 rzeczy w sierści zwierząt i nieprzyjemnie pachnących
 kołder, poduszek, koców i dywanów

6. Cel główny Akcji i Konkursu:
Propagowanie działań i zachowań proekologicznych i charytatywnych
zarówno wśród dzieci i młodzieży, jak i osób dorosłych.
Cele szczegółowe Akcji i Konkursu:
— wzbudzanie prospołecznych postaw i wspieranie lokalnej instytucji charytatywnej;
— finansowanie leczenia, rehabilitacji, bądź specjalistycznego sprzętu dla podopiecznych
Beneficjentów w ramach pozyskanych środków.
— forma integracji dla uczniów, ich rodziców, przyjaciół i nauczycieli
— przełamywanie negatywnych stereotypów o ludziach dotkniętych chorobami,
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niepełnosprawnością
uświadomienie sobie możliwości niestandardowego podejścia do pomagania
kształtowanie właściwych pro-ekologicznych odruchów i postaw u dzieci i młodzieży,
a także u osób dorosłych zaangażowanych w akcję;
wpływanie na świadomość ekologiczną dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych;
edukacja dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych mających kontakt z placówkami
oświatowymi w zakresie recyklingu;
zachęcanie do działań na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego,
rozpowszechnianie wiedzy na temat możliwości recyklingu tekstyliów.
uzupełnienie nabytej w szkole wiedzy teoretycznej poprzez jej praktyczne
zastosowanie;
wzbudzenie świadomości że i ja dbam o środowisko i mam na nie wpływ;
element pozytywnej rywalizacji
naturalny sposób kształtowania liderów, wzmacniania więzi, zwiększania pozytywnej
energii i motywacji

7. W przypadku placówek oświatowych do których zostanie skierowany list intencyjny
udział w Akcji jest równoznaczny z wypełnieniem pisemnej Deklaracji uczestnika
akcji przez dyrektora właściwej placówki, oraz wyznaczenia koordynatora
odpowiedzialnego za kontakt z Organizatorem.
8. Organizator NIE przekazuje żadnego wynagrodzenia dla koordynatorów, a zebrane
tekstylia odbiera bezpłatnie, tzn. uczestnik nie otrzymuje pieniędzy za surowiec, ani
nie płaci za jego odebranie.
9. Uczestnik Akcji w swoim zakresie organizuje miejsce, gdzie będzie umieszczony
pojemnik do zbiórki tekstyliów w placówce. Organizator zapewnia pojemnik do
zbiórki tekstyliów.
10. Odbiór surowców odbywa się w cyklu 3 tygodniowym. Jeśli istnieje konieczność
wcześniejszego opróżnienia pojemnika odbywa się on po pisemnym lub
telefonicznym zgłoszeniu od koordynatora szkolnego do opiekuna akcji w danym
regionie.
11. Za odbiór zebranych tekstyliów w poszczególnych regionach odpowiada sam
Organizator Akcji.
12. Pojemnik do zbiórki tekstyliów jest własnością Organizatora i bez jego wiedzy nie
wolno go usunąć ani zutylizować.
13. Każdy uczestnik Akcji/Konkursu otrzymuje od Organizatora:
pisemną informację o celu prowadzonej zbiórki oraz niezbędne informacje
o Beneficjencie, na rzecz którego gromadzony jest surowiec
- informację o ilości odebranego surowca zgodnego z kryteriami
- plakat Akcji
- pisemne podziękowanie za uczestnictwo w zbiórce oraz dyplom dla koordynatora
(wystawiane na koniec roku szkolnego).
-

II. KONKURS
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1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest aktywne uczestnictwo w Akcji (odbiór m.in. raz
w m-cu) oraz stosowanie jej regulaminu.
2. Konkurs trwa od 1 września do 30 czerwca każdego roku szkolnego.
3. W Konkursie rozpatrywane są tylko te ilości tekstyliów, które spłynęły do Organizatora
w okresie między 1 września a 30 czerwca.
4. Organizatorem Konkursu zbierania tekstyliów jest:
3R Recycling Solutions sp. z o.o. S.K.A.,
który jest fundatorem nagród.

5. Konkurs jest skierowany do placówek publicznych: żłobków, przedszkoli, szkół
podstawowych, z terenu Polski.
6. Każdy uczestnik Konkursu zostanie powiadomiony o terminie rozstrzygnięcia konkursu
e-mailowo bądź pisemnie. Miesiącem kończącym Konkurs jest czerwiec.
7. Podczas rozstrzygnięcia konkursu (Finału) zostaną wręczone nagrody multimedialne o
łącznej wartości 15 000 zł dla pierwszych trzech zwycięskich placówek,.
8. Wyłonienie zwycięskiej placówki będzie odbywać się w następujący sposób: ilość
przekazanych tekstyliów spełniających kryteria określone w pkt. 5 Regulaminu Akcji W
PRZELICZENIU NA 1 UCZNIA DANEJ SZKOŁY. Zwycięzcą konkursu NIE zostanie
szkoła, która przekaże najwięcej takich tekstyliów, lecz placówka, w której wypadnie
największa ilość przyniesiona przez 1 ucznia.
9. Jeśli uczestnik Akcji wyrazi zgodę zostanie umieszczony na stronie internetowej Akcji
www.pomaganieprzezubranie.pl
oraz na funpage'u
10. Zgromadzone ilości tekstyliów zostaną poddane recyklingowi.
11. Do Konkursu mają zastosowanie wszystkie postanowienia regulaminu Akcji.
12. Organizator Akcji zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu,
a także zawieszenia lub odwołania Akcji/Konkursu.
13. Wszelkie informacje dotyczące Akcji oraz Konkursu udziela koordynator:
Sylwia Bębenek
Telefonicznie: +48 605 249 963
bądź e-mailowo: s.bebenek@3r-recycling.pl
14. Organizator Akcji/Konkursu oraz ich uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania
niniejszego regulaminu.
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