ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ И УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА РЪЧНА ИЗРАБОТКА НА
КОШЧЕТА ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ОТ ОПАКОВКИ (ЗА
КЛАСНИТЕ СТАИ) В УЧИЛИЩЕ

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Конкурсът за ръчно изработени кошчета за разделно събиране на отпадъците от
опаковки в класните стаи се провежда от Организация по оползотворяване на
отпадъци от опаковки „Булекопак” АД с цел популяризиране сред младите хора на
разделното събиране на отпадъци от опаковки и опазването на околната среда.
II. ОРГАНИЗАТОР НА КОНКУРСА.
Организатор на настоящият конкурс е Организация по оползотворяване на
отпадъци от опаковки „Булекопак” АД (наричан за кратко Организатора), със
седалище и адрес на управление в гр. София, ул. Тракия №35.
ІІІ. ПЕРИОД И ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА
1. Конкурсът започва на 19.03.2018г. и продължава до 13.04.2018г.
2. Конкурсът се организира и провежда на територията на следните общини:
Шумен, Велики Преслав, Нови пазар, Каспичан, Смядово, Лозница, Попово, Никола
Козлево, Каолиново, Хитрино, Венец и Тервел.
ІV. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА
1.Участници в Конкурса могат да бъдат всички учебни заведения от следните
общини: Шумен, Велики Преслав, Нови пазар, Каспичан, Смядово, Лозница,
Попово, Никола Козлево, Каолиново, Хитрино, Венец и Тервел. Всяко учебно
заведение може да участва с неограничен брой снимки.
Не могат да участват в Конкурса лица, които са роднини по права линия и по
съребрена
до
втора
степен
на
служители
на
Организатора. Малолетните/непълнолетни участници в Конкурса участват в
него със съгласието и под надзора на своите родители/настойници.
2. За да участва дадено учебно заведение в Конкурса, то трябва изпълни следните
стъпки:
2.1. Учениците по паралелки да изработят с подръчни материали кошчета за
разделно събиране на отпадъците от опаковки за своите класни стаи, да заснемат
авторски дигитални кадри (снимки) на изработените кошчета и пример за
тяхното
използване
по
предназначение.
2.2. Да изпратят снимките на kids@bulecopack.com до 13.04.2018г. заедно с име и
адрес на училището и брой паралелки, които са изработили кошчета за своите

стаи, телефонен номер за обратна връзка с учебното заведение (за предпочитане,
координати за контакт с директора на учебното заведение).
2.3. Всички представени за участие фотографии трябва да бъдат съобразени със
следните изисквания:
- да са направени специално за целите на настоящия конкурс;
- да са дигитални фотографии, направени с дигитален фотоапарат или мобилен
телефон;
- да са оригинален материал с автор - участникът в конкурса;
- да не съдържат неприлично, провокативно или друго предизвикващо
възражения или по друг начин неподходящо съдържание.
3. Данните на участниците ще бъдат използвани само и единствено за целите на
Конкурса.
С участието си в Конкурса, участниците се съгласяват имената им да бъдат
обявени публично от Организатора ако са избрани като печеливши на една от
наградите и авторските им кадри да бъдат използвани и разпространявани от
Организатора за целите на Конкурса и за популяризиране на разделното
събиране
на
отпадъци
от
опаковки.
Организаторът си запазва правото да публикува снимки на победителите с
техните награди.
4. Организаторът не дължи възнаграждение на участниците.
5. С участието си в Конкурса, участниците се съгласяват с Правилата и условията
на Булекопак АД за неговото провеждане
V. МЕХАНИЗЪМ НА КОНКУРСА. НАГРАДИ, ОБЯВЯВАНЕ И ВРЪЧВАНЕ НА
НАГРАДИ.
1.
Конкурсът
се
провежда
в
2
етапа:
Етап 1 – селекция на най-оригинални и най-много изработени кошчета за
класните
стаи
от
съответното
учебно
заведение;
Етап 2 – оценка, класиране на учебните заведения и награждаване на
победителите.
2. Победителите в конкурса се избират по преценка на тричленно жури,
определено
от
Организатора.
2.1 Критериите за оценка са следните: учебните заведения ще получават точки за
оригиналност на изработените кошчета и за брой класни стаи с изработени
кошчета. Максимален брой точки за оригиналност на кошчетата- 10.
Допълнително учебните заведения получават по 1 точка за всяка класна стая с
изработени съдове за разделно събиране на отпадъците от опаковки.

В случай на равен резултат, единствено снимките с равен резултат се предоставят
за повторно оценяване от Журито. В случай че равният резултат се запази и след
повторното оценяване, снимките, които имат по-висок резултат според критерия
за творчество, се обявяват за класирани по-напред.
3. Спечелилите първо и второ място учебни заведения ще получат предметни награди,
осигурени от Организатора. Наградите са следните: за първо място- лаптоп и за
второ място- проектор. Ваучер на стойност 300 лв. е предвиден за паралелката с
най-оригинални цветни кошчета. Поощрителни награди също са предвидени и
осигурени от Организатора.
4. След приключването на Eтап 2, Организаторът ще се свърже с победителите в
7-дневен срок от обявяването им на интернет страницата www.bulecopack.com и
страницата на Организатора във Facebook (https://www.facebook.com/Bulecopack).
В случай, че Организаторът не може да установи връзка с печелившия на
посочените електронна поща и телефон, той губи правото си на награда и тя се
присъжда на следващия участник според броя получени точки.
5. Редът за получаването на наградите ще се определи от Организатора и ще
бъде обявен на интернет страницата www.bulecopack.com и страницата на
Организатора във Facebook (https://www.facebook.com/Bulecopack)
VІ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ
1. Не се допуска размяна на наградите от Конкурса за тяхната парична
равностойност или други алтернативи.
2. Организаторът има неотменимото право да прекрати Конкурса по всяко време,
обявявайки това на интернет сайта www.bulecopack.com, както и на страницата си
във Facebook, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на
настоящите Правила или поради форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на
участниците не се дължи компенсация.
3. Организаторът си запазва правото да променя настоящите Правила за
провеждане и участие в Конкурса, като се задължава да обяви това на интернет
сайта www.bulecopack.com, както и на страницата си във Facebook.
4. Участието в конкурса предполага пълното приемане на настоящите правила.

