
 
 

ZMIANA REGULAMINU KONKURSU 
 

organizowanego przez Fundację Odzyskaj Środowisko  z siedzibą w Bogumiłowie w ramach 
projektu Elektryczne Śmieci (wsparcie zbiórek elektroodpadów w miastach 2022)  

 

Zbuduj mikroinstalację OZE z recyklingu 
 
 

Działając na podstawie Regulaminu konkursu Zbuduj mikroinstalację OZE z recyklingu, zwanego dalej 
„Regulaminem” Organizator dokonuje zmiany postanowień Regulaminu poprzez wydłużenie czasu 
trwania konkursu Zbuduj mikroinstalację OZE z recyklingu, w tym wydłużenie terminu składania prac 
konkursowych, zgodnie z poniższym: 
 
§ 1. W § 4 ust.1 i 2 Regulaminu Zadanie Konkursowe otrzymują brzmienie: 

1. Konkurs został podzielony na dwa etapy:  
a) Pierwszy etap, który trwa w okresie od dnia 28 stycznia 2022 do dnia 29 kwietnia 2022 

r.  polega na przygotowaniu projektu mikroinstalacji OZE uwzględniającego 
wykorzystanie elementów pochodzących  z recyklingu określonych w  Załącznik nr 1 do 
Regulaminu. Przy czym projekt można wykonać w dowolnym programie  do 
projektowania (SolidWorks, AutoCAD, FluidSim lub inne). W Projekcie należy zaznaczyć 
elementy pochodzące z recyklingu, z których przynajmniej jeden musi spełniać funkcję 
praktyczną w mikroinstalacji. Projekty, zapisane w formie książki modelowej o 
rozszerzeniu pdf należy przesłać mailem na adres: konkurs@odzyskajsrodowisko.pl 
bądź na adres: Fundacja Odzyskaj Środowisko, Ul. Częstochowska 4, 26-065 Micigózd. 
Organizator w informacji zwrotnej ( za pośrednictwem poczty mailowej lub telefonicznie) 
potwierdza otrzymanie projektu.  

2. Drugi etap, który trwa do dnia 31 maja 2022 r. polega na zbudowaniu mikroinstalacji OZE  
z recyklingu zgodnie z przedstawionym projektem zgłoszonym podczas pierwszego etapu. 
Organizator dopuszcza zmiany w projekcie wyłącznie podyktowane względami estetycznymi i 
funkcjonalnymi. Przygotowane dzieło w postaci  mikro instalacje OZE z recyklingu należy 
doręczyć bezpośrednio  do na adres: Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o., 
ul. Meteorytowa 1 62-002 Suchy Las (teren składowiska odpadów).  

https://brpd.gov.pl/wp-content/uploads/2020/10/Zmiana-Regulaminu-konkursu.pdf#page=1
https://brpd.gov.pl/wp-content/uploads/2020/10/Zmiana-Regulaminu-konkursu.pdf#page=1
mailto:konkurs@odzyskajsrodowisko.pl


3. W przypadku braku możliwości uroczystego ogłoszenia wyników w związku z pandemią bądź 
innymi zdarzeniami niezależnymi od Organizatora, Organizator zastrzega sobie prawo do 
ogłoszenia wyników online: na stronie Fundacji Odzyskaj Środowisko. 

 
§ 2. W § 5 Regulaminu Zasady Konkursu ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

 

„1. Konkurs trwa od 28 stycznia  do dnia 31 maja 2022r.  
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie: 

a. status studenta/doktoranta Politechniki Poznańskiej 
b. zgłoszenie do Konkursu do dnia 31 maja 2022 r., które to zgłoszenie musi 

zawierać: 

− pracę konkursową w postaci projektu mikroinstalacji OZE z recyklingu, udostępnioną 
w formie określonym niniejszym Regulaminem,  

− wypełniony i podpisany formularz „Zgoda na przetwarzanie i publikację danych 
osobowych", który stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu, przy czym w przypadku 
udziału uczestników w Konkursie  jako zespół, każdy z Uczestników zespołu winien 
wypełnić powołany formularz oraz podpisać, 

 
 

§ 3. W § 7 Zasady przyznawania nagród ust.7 otrzymuje brzmienie: 
 

7. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do dnia 10 czerwca 2022 r. na stronie internetowej 

organizatora www.odzyskajsrodowisko.pl oraz partnera www.zzo.pl  
 

§ 4. Pozostałe zapisy Regulaminu.  

1.Pozostałe zapisy Regulaminu pozostają bez zmian. 
2. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia na stronie internetowej 
Organizatora. 

http://www.odzyskajsrodowisko.pl/
http://www.zzo.pl/

