REGULAMENTUL OFICIAL
AL CONCURSULUI DE EDUCAȚIE ECOLOGICĂ ȘI
COLECTARE SELECTIVĂ “ȘCOALA ZERO WASTE”
ediția 2015
SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI
1.1. Concursul de educație ecologică și colectare selectivă "Școala Zero Waste" (denumit în cele ce urmează
"Concursul") este organizat şi desfăşurat de Asociația EcoStuff România, asociație non-guvernamentală și nonprofit din România, înregistrată la Registrul Național al ONG 1306/A/2012, cod de înregistrare fiscală 30178841,
reprezentată prin președinte Radu Rusu (denumită în cele ce urmează "Organizatorul").
1.2. Regulamentul Oficial este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din România prin
publicarea pe site-ul web www.ecostuff.ro.
1.3. Participanţii la Concurs sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile regulamentului oficial al Concursului,
potrivit celor menţionate mai jos ("Regulamentul Oficial").
1.4. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel
de modificări să intre în vigoare numai după aducerea acestora la cunostinţa publicului.

SECŢIUNEA 2. ZONA DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI
2.1. Concursul este organizat şi se desfăşoară în România, în cadrul unităților de învățământ primar și gimnazial.
În concurs se pot inscrie și participa toti elevii din clasele I – VIII din România.

SECŢIUNEA 3. DURATA CONCURSULUI
3.1. Concursul se va desfăşura în perioada 20 aprilie – 29 mai 2015, inclusiv. Concursul se va desfăşura în
conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.
3.2. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica perioada de desfășurare a Concursului pe parcursul derulării
acestuia, dar nu înainte de a modifica prezentul Regulament Oficial şi de a anunţa acest lucru public pe site-ul
www.ecostuff.ro.

SECŢIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE
4.1. La concursul „Școala Zero Waste” poate participa orice unitate de învățământ primar și gimnazial, cu sediul în
România.
4.2. Nu au dreptul să participe unități de învățământ preșcolar, liceal, postliceal sau universitar.

SECŢIUNEA 5. ÎNSCRIEREA ÎN CONCURS
O școala este considerată înscrisă dacă indeplinește concomitent următoarele cerințe:
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a. Sunt înscriși cel puțin 25 de elevi, indiferent de clasă, sub îndrumarea unui profesor coordonator. Dacă
se dorește înscrierea mai multor clase, fiecare sub îndrumarea unui profesor, trebuie desemnat un
profesor coordonator pe școală. Nu există număr maxim de elevi care poate fi înscris în competiție, dar
odată înscrisă, școala nu poate modifica numărul elevilor direct participanți în competiție.
b. A desemnat profesorul coordonator pe școală
c. A completat formularul de înscriere online accesibil de pe pagina web www.EcoStuff.ro
d. A completat și transmis convenția de participare la concurs împreună cu tabelul nominal cu elevii înscriși
și participanți la concurs. Convenția de participare va fi transmisă catre școala interesată să se înscrie
după ce aceasta a completat formularul de inscriere online.

SECŢIUNEA 6. MECANISMUL CONCURSULUI
6.1. Fiecare elev sau clasă înscrisă din fiecare școală participantă organizează acțiuni de colectare a deșeurilor
reciclabile (hârtie/carton, plastic/PET, aluminiu).
6.2. Se ține evidența tuturor cantităților de deșeuri colectate pe elev, clasă, unitate de învățământ.
6.3. În acțiunile de colectare selectivă pot fi implicați și părinții elevilor sau comunitatea locală.
6.4. Pe durata de desfășurare a concursului elevii înscriși și profesorul coordonator vor ograniza sesiuni de
educație ecologică, proiecții de materiale educative și ateliere de reciclare creativă, atât pentru ei, cât mai ales
pentru ceilalți elevi din școala și pentru comunitatea locală.
6.5. Pe durata desfășurării concursului vor trebui realizate și trimise catre organizatori fotografii reprezentând
diferitele acțiuni întreprinse de elevi. Aceste fotografii și acțiuni vor fi promovate pe pagina www.ecostuff.ro si pe
pagina de Facebook a concursului.
6.6. Lista tuturor unităților de învățământ participante în concurs și clasamentul vor fi publicate pe site-ul
www.ecostuff.ro .
6.7. Clasamentul școlilor va fi actualizat o dată la două săptămâni în funcție de centralizările și informațiile trimise
de fiecare unitate de învățământ în parte.
6.8. Clasamentul final se stabilește în funcție punctele obținute pentru cantitatea de deseuri reciclabile colectată
per total unitate de învățământ și pentru diversele activități organizate din lista propusă de organizatori. Lista
completă cu activitățile propuse va fi făcută publică după încheierea perioadei de înscrieri.
6.9. La finalul Concursului, Organizatorul va acorda şcolilor care au adunat cele mai multe puncte, precum și
elevilor care au adunat cea mai mare cantitate de deșeuri reciclabile premiile prezentate în Secţiunea nr. 8 din
prezentul Regulament. În acest sens, Organizatorul va încheia cu fiecare şcoală și elev desemnați câştigători câte
un act de donație având ca obiect respectivele bunuri bunuri.

SECŢIUNEA 7. ACORDAREA ȘI CALCULUL PUNCTELOR
7.1. Cantitatea minimă de deșeuri reciclabile care trebuie colectată de o școală participantă în concurs este de 1
tonă (1.000 kilograme) care poate fi constituită dintr-un sigur tip de deșeuri (ex. hârtie) sau poate fi amestec.
Această cantitate trebuie colectată și predată până cel târziu în ultima zi a concursului, 29 Mai 2015. Școala care
nu reușește colectarea acestei cantități minime este descalificată.
7.2. Punctele acordate pentru colectarea deșeurilor reciclabile sunt următoarele:
a. 5.000 puncte pentru atingerea cantității minime de 1 tonă
b. 10 puncte pentru fiecare 100 kilograme de hârtie și/carton colectate
c. 40 puncte pentru fiecare 100 kilograme de plastic colectate
d. 300 puncte pentru fiecare 100 kilograme de aluminiu colectate
e. 10 puncte pentru fiecare kilogram din cantitatea medie de deșeuri colectate de elevii inscriși în competiție.
Exemplu: Sunt 25 elevi înscriși care au colectat în total 2180 kilograme deșeuri reciclabile. Cantitatea
medie per elev este 2180 : 25 = 87.2 kilograme. Școala va primi 87.2 x 10 = 872 puncte suplimentare.
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EXEMPLU DE CALCUL
Școala este înscrisă cu 25 de elevi și colectează
4567 kg hârtie + 567 kg plastic + 67 kg aluminiu = 5201 kg total
Cantitatea medie colectată per elev este 5201 : 25 = 208,04 kg
Puncte acordate
5000 puncte pentru atingerea pragului minim de 1000 kilograme
45,67 x 10 puncte = 456 puncte pentru hârtie
5,67 x 40 puncte = 226 puncte pentru plastic
0,67 x 300 puncte = 201 puncte pentru aluminiu
208,04 x 10 puncte = 2080 puncte pentru cantitatea medie colectată per elev
Total puncte - 7963
7.3. Puncte suplimentare pot fi obținute și prin organizarea și realizarea diferitelor activități din lista propusă de
organizatori. Lista completă va fi făcută publică după incheierea perioadei de inscrieri.
NOTĂ: Nu este obligatorie organizarea și realizarea tuturor activităților din listă. Fiecare profesor
coordonator poate alege din lista propusă activitățile pe care le consideră mai utile pentru elevi sau pe
cele care pot favoriza urcarea în clasament prin acumularea de puncte. Fiecare activitate va trebui
documentată foto sau video pentru a fi validată de organizatori.
EXEMPLU ACTIVITĂȚI:
Activități punctate cu 200 de puncte
1. crearea de afișe sau picturi
2. crearea de sloganuri
3. crearea de mascote
4. activități de reciclare creativă – realizarea a diverse obiecte (flori, roboței, jucării, bijuterii etc.) folosind
materiale reciclate
5. realizarea unui set reguli de urmat în clasă/școală pentru reducerea deșeurilor produse în clasă/școală
Activități punctate cu 500 de puncte
1. realizarea / crearea unui panou informativ SZW în școală privind hârtia
2. realizarea / crearea unui panou informativ SZW în școală privind plasticul
3. realizarea / crearea nui panou informativ SZW în școală privind aluminiul
4. realizarea / crearea unui panou informativ SZW în școală privind sticla
5. realizarea / crearea unui panou informativ SZW în școală privind deșeurile electrice și electronice
6. realizarea / crearea unui panou informativ SZW în școală privind alt tip de deșeuri
Activități punctate cu 1000 de puncte
1. realizarea unui filmuleț motivațional sau educațional adresat colegilor din școală sau comunității locale
2. realizarea unei scenete cu caracter educațional adresată colegilor din școală sau comunității locale
3. realizarea unei serii de benzi desenate educaționale adresată colegilor din școală sau comunității locale
4. organizarea unei expoziții de fotografie, colaje, pictură etc. pe o temă dată, în școala sau în altă locație
Activități punctate cu 2000 de puncte
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1. conceperea și efectuarea unor sondaje, anchete, chestionare în rândul colegilor și al comunității,
referitor la nivelul de conștientizare a riscurilor de poluare prin depozitarea sau debarasarea
necorespunzătoare deșeurilor, obiceiurile de colectare și reciclare a deșeurilor etc. și conceperea unui mic
plan care ar putea duce la îmbunătățirea situației identificate
2. organizarea unui studiu pentru a identifica deșeurile care sunt generate în școala, ce tipuri, greutate
etc. de către cine sunt generate și ce trebuie făcut pentru a reduce cantitățile sau pentru a îmbunătăți
modul de utilizare al resurselor (hârtie, curent electric, apă etc.). Cu alte cuvinte găsirea și implementarea
măcar a unei soluții prin care să se reducă acele cantități (ex: ce fel de mâncare aduc de acasă, cum este
împachetată sau ambalată, ce ar putea schimba etc. sau cantitatea de hârtie consumată la secretariat,
cantitatea de cretă folosită etc.)
Activități punctate cu 3000 de puncte
1. conceperea și realizarea unui eveniment în 22 aprilie de Ziua Pământului
2. organizarea unei acțiuni de curățenie în localitate, lângă școală, într-un parc, la marginea unei păduri
etc. care să implice și alți elevi din școală, părinți sau alți voluntari
Activități punctate cu 4000 de puncte
1. conceperea și realizarea unui eveniment de informare și constientizare a comunității locale privind
importanța reduceri cantităților de deșeuri, colectarea selectivă, gestionarea corectă a resurselor etc.

SECŢIUNEA 8. BUNURILE ACORDATE ÎN CADRUL CONCURSULUI
8.1. La sfârşitul concursului, în urma centralizarii datelor privind cantitățile de deșeuri reciclabile colectate per elev
în fiecare clasă și unitate de învățământ participantă la Concurs, precum și a activităților organizate, Organizatorul
va întocmi un clasament care va cuprinde toate școlile participante și numele primilor cei mai dedicați 100 elevi şi
cantitățile colectate și predate în perioada 20 Aprilie - 29 Mai 2015 de către fiecare dintre aceștia.
8.2. Școala care va aduna cele mai multe puncte va primi premiul I, următoarea şcoală clasată va primi premiul II,
iar a treia școală clasată va primi premiul III. Elevul care va aduna cea mai mare cantitate de deșeuri va primi
premiul I, următorul clasat va primi premiul II, iar al treilea elev clasat va primi premiul III.
De asemenea vor fi acordate 10 mențiuni și alte premii surpiză.
8.3. În cadrul Concursului se vor acorda premii după cum urmează:
Pentru unități de învățământ
premiu I - Tablă interactivă + Videoproiector
premiu II - Laptop + Imprimantă multifuncțională
premiu III - Videoproiector + Ecran proiecție
Pentru elevi
premiu I - Laptop
premiu II - Bicicletă
premiu III – Tabletă
10 mențiuni – Aparat foto
Pentru profesori coordonatori
3 x Tabletă

SECŢIUNEA 9. PROCEDURA PENTRU VALIDAREA ŞI ACORDAREA BUNURILOR
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9.1. Bunurile se vor acorda în baza clasamentului final stabilit în urma calculării punctelor obținute de unitățile de
învățământ înscrise și de cantității totale de deșeuri reciclabile colectate de fiecare elev în parte. Clasamentul final
se va întocmi în termen de maxim 7 zile de la finalizarea Concursului.
9.2. În cazul în care 2 sau mai multe şcoli cumulează același număr de puncte, departajarea se va face în funcție
de cantitatea totală de deșeuri reciclabile colectată per elev.
9.3. În cazul în care 2 sau mai mulți elevi colectează aceeaşi cantitate totală de deșeuri reciclabile, departajarea se
va face în funcție de cantitatea de plastic și PET colectată de fiecare elev în parte.
9.4. Înmânarea bunurilor se va face între 6 iunie – 20 iunie 2015, în baza unui Proces Verbal de predare primire și
Act de Donație.
9.7. Nu se permite acordarea contravalorii în bani a bunurilor oferite în cadrul Concursului sau schimbarea
parametrilor/caracteristicilor acestora.

SECŢIUNEA 10. RĂSPUNDERE
10.1. Prin participarea la Concurs, școlile și elevii participanți declară pe propria răspundere că au luat la cunoştinţă
şi sunt de acord cu următoarele:
a) Participantul este singur răspunzător pentru orice declaraţie neconformă cu realitatea
b) Cantitatea de deșeuri declarată ca fiind colectată trebuie să fie egală cu cantitatea de deșeuri înregistrată și
declarată de partenerii EcoStuff România care vor ridica aceste deșeuri. O diferență mai mare de 5% între
cantitatea declarată de unitatea de învățământ și cea înregistrată de operatorul partener EcoStuff România poate
atrage o penalizare cu 50% din cantitatea colectată în perioada de raportare respectivă pentru tipul de deșeuri la
care a fost observată diferența
c) Cantitatea de deșeuri colectată considerată oficială este cea declarată de partenerul EcoStuff România care va
ridica deșeurile colectate de școlile participante la concurs
d) Toate unitățile de învățământ participante trebuie să semneze Convenția de participare
e) Nu pot participa în concurs clase sau grupuri de elevi, fără aprobarea direcțiunii
f) Școlile sau clasele participante la concurs trebuie să dispună de o modalitate de cântărire a deșeurilor colectate
de elevi
g) Toate unitățile de învățământ înscrise în concurs trebuie să țină evidența clară a deșeurilor reciclabile colectate
de fiecare elev în parte
h) Profesorii coordonatori au obligația să transmită această evidență către EcoStuff România la adresa de email:
scoalazerowaste@ecostuff.ro sau completând formularul online accesibil de pe site-ul www.ecostuff.ro.
Informațiile vor fi regăsite pe pagina web a concursului
i) Fiecare activitate organizată și realizată va trebui documentată foto sau video pentru a fi validată de organizatori.
Din fotografii sau înregistrarea video trebuie să reiasă clar că activitățile au avut loc în perioada de desfășurare a
concursului. In caz contrar acestea nu vor fi luate în considerare.

SECŢIUNEA 11. ÎNCETAREA ŞI ÎNTRERUPEREA CONCURSULUI ÎNAINTE DE TERMEN
11.1. Concursul va putea înceta sau poate fi întrerupt doar în caz de forţă majoră sau printr-o decizie a
Organizatorului, decizie ce va fi anunţată public şi care va respecta prevederile legale. Prin aducerea la cunoştinţa
publicului a unei astfel de decizii, concursul va înceta/se va întrerupe de drept şi nicio parte interesată nu va putea
avea temei pentru a pretinde continuarea acesteia sau orice fel de despăgubiri.
11.2. Încetarea sau întreruperea concursului din motivele indicate mai sus determină încetarea obligaţiilor născute
în sarcina Organizatorului în raporturile cu participanţii.
11.3. Organizatorul este îndreptăţit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudare a concursului,
abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implică organizarea şi
desfăşurarea concursului, inclusiv de a modifica procedura de desfăşurare a concursului.
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SECŢIUNEA 12. LITIGII
Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la prezentul Concurs se vor rezolva pe cale amiabilă
sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române
competente de la sediul Organizatorului.

SECŢIUNEA 13. REGULAMENTUL OFICIAL
Regulamentul Oficial este disponibil gratuit pentru toti participanţii la următoarea adresă de Internet:
www.ecostuff.ro.
Prin participarea la acest Concurs, participanţii sunt de acord să respecte şi să se conformeze tuturor prevederilor,
termenilor şi condiţiilor prezentului Regulament Oficial.

Organizator,
ASOCIATIA ECOSTUFF ROMANIA
Prin președinte
Radu Rusu
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