Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΩΖΕΙ
ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΙΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ
ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟΥ 3.000€

ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η παρούσα συνιστά τεχνικό υπόμνημα διαδικασιών σχετικά με τους όρους
διεξαγωγής του Διαγωνισμού, τον τρόπο αξιολόγησης των έργων και την απονομή
των σχετικών βραβείων. Τα όσα κατωτέρω περιγράφονται διαβιβάστηκαν αρμοδίως
με σχετική επιστολή και έτυχαν της έγκρισης του ΥΠΠΕΘ.
Ειδικότερα σημειώνουμε:
 ΜΕΣΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ:


Τα εικαστικά έργα θα αποδοθούν σε αφίσα με διαστάσεις 35*50



Οι μαθητές είναι ελεύθεροι να επιλέξουν:
α) τα υλικά που θα χρησιμοποιήσουν για την δημιουργία της αφίσας,
β) αν το έργο θα είναι ασπρόμαυρο ή έγχρωμο



Μαζί με το έργο πρέπει να αποσταλούν:
α) ο τίτλος του έργου,
β) μια σύντομη περιγραφή (35 λέξεων) όπου θα αποτυπώνεται το
σκεπτικό του έργου,
γ) το όνομα /ονόματα των δημιουργών,
δ) τρεις (3) φωτογραφίες του έργου σε ψηφιακή μορφή

 ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΩΝ:


Οι φωτογραφίες των έργων θα αναρτηθούν για είκοσι (20) ημέρες
στην ιστοσελίδα της Re-Battery Α.Ε.



Τα έργα θα αξιολογηθούν από δύο (2) διακριτά σώματα και
συγκεκριμένα από τους συνεργαζόμενους με την Re-Battery A.E. και
από κριτική επιτροπή.



Καταρχήν η Re-Battery Α.Ε. θα καλέσει όλα τα συνεργαζόμενα μέλη
της, δηλαδή εισαγωγείς συσσωρευτών, ανακυκλωτές, συλλέκτες,
διαλυτήρια οχημάτων, αλλά και τις Διευθύνσεις Μεταφορών και

Επικοινωνιών των Περιφερειών και Περιφερειακών Ενοτήτων της
χώρας να αξιολογήσουν τα έργα και να ψηφίσουν θέτοντας
βαθμολογία 1-10 σε όλα τα έργα, σύμφωνα με την προτίμησή τους.


Η κριτική επιτροπή, η οποία θα συγκροτηθεί με σύνθεση από δύο (2)
εικαστικούς δημιουργούς και έναν (1) ειδικό σε θέματα περιβάλλοντος
θα κληθεί να ψηφίσει θέτοντας επίσης βαθμολογία 1- 10 σε όλα τα
έργα, σύμφωνα με την προτίμησή της. Κατά την ψηφοφορία της
κριτικής επιτροπής, αυτή δεν θα είναι ενήμερη για την βαθμολόγια που
το κάθε έργο έλαβε μέσω της ψηφοφορίας στην ιστοσελίδα της ReBattery Α.Ε.



Η τελική βαθμολογία του κάθε έργου θα διαμορφωθεί κατά 50% με
την ψηφοφορία που θα γίνει μέσω της ιστοσελίδας της Re-Battery Α.Ε.
και 50% από την βαθμολογία που θα δώσει η κριτική επιτροπή, η
οποία και θα εξάγει και το τελικό αποτέλεσμα του Διαγωνισμού.



Αν από τις πραγματικές συνθήκες και ιδίως από το πλήθος των
συμμετοχών στο Διαγωνισμό επιβληθούν όροι διαφοροποίησης των
διεργασιών αξιολόγησης των έργων, χωρίς να θίγεται η
αντικειμενικότητα τους, οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν πλήρως
και εγκαίρως.

 ΑΠΟΝΟΜΗ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΕΡΓΩΝ:


Ο χρόνος, ο χώρος και οι διαδικασίες της τελετής απονομής θα
γνωστοποιηθούν με σχετική επιστολή. Με την ίδια επιστολή θα
γνωστοποιηθούν και οι συμμετέχοντες στην τελετή ή τυχόν άλλες
σημαντικές λεπτομέρειες.



Έχει εγκριθεί η απονομή τριών (3) βραβείων στα τρία (3) πρώτα έργα
που θα συγκεντρώσουν τη μεγαλύτερη βαθμολογία. Το πρώτο βραβείο
θα είναι 3.000€, το δεύτερο βραβείο θα είναι ένας υπολογιστής και το
τρίτο βραβείο θα είναι ένας προβολέας παρουσίασης. Τα βραβεία
απευθύνονται στις σχολικές μονάδες.



Η Re-Battery Α.Ε. θα καλύψει τα έξοδα μετακίνησης για δύο (2) άτομα
για τους τρεις (3) νικητές του Διαγωνισμού, έως 200,00 €/άτομο, στην
περίπτωση που το σχολείο βρίσκεται εκτός Αττικής.



Τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα
της Re-Battery Α.Ε. και θα τύχουν της ανάλογης προβολής και
δημοσιότητας στα ΜΜΕ.

 ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ:
Ενόψει και κατά τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού, η Re-Battery A.E. θα καλέσει τα
συμβεβλημένα μέλη της, υπόχρεους – εισαγωγείς, των οποίων τη νομική υποχρέωση
εκπληρώνει, να συμβάλλουν στην επιτυχή διεξαγωγή του Διαγωνισμού, με κάθε
πρόσφορο τεχνικό, οργανωτικό και τεχνολογικό μέσο προκειμένου να προωθήσουν
και τους δικούς τους σχεδιασμούς για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος
των προϊόντων τους και τη γενικότερη πολιτική περιβαλλοντικής προστασίας που
ασκούν στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

Ασπρόπυργος, 28/09/2016
Για την Re-Battery A.E.

Σοφία Χούμα
Διευθύνουσα Σύμβουλος

