KONKURSO „ATSAKINGAS SKAITYTOJAS“ TAISYKLĖS
Konkurso organizatorius – Elektronikos platintojų asociacija

1. PASIRENGIMAS
1.1. Bibliotekos, norinčios dalyvauti konkurse, registruojamos nuo balandžio 10 d. iki 18 d. el. paštu
socprojektai@epa.lt arba telefonu +370 678 58584.
1.2. Registracijai pateikiami duomenys: tikslus bibliotekos pavadinimas, miestas, kontaktinis
asmuo (vardas, pavardė, tel. numeris, el. pašto adresas), taip pat informacija, ar bus reikalinga
speciali elektronikos atliekų dėžutė.
1.3. Užsiregistravusioms bibliotekoms bus pristatytos projektui įgyvendinti reikalingos priemonės:
1.3.1. speciali elektronikos atliekų dėžutė (jei jos neturi);
1.3.2. apie akciją informuojantis plakatas, kurį rekomenduojama pakabinti projekte
dalyvaujančios bibliotekos patalpose lankytojams gerai matomoje vietoje;
1.3.3. stambiosios elektroninės technikos atliekų išvežimo iš gyventojų namų
registracijos forma.

2. PROJEKTO EIGA
2.1. Projekto trukmė: nuo 2017 m. balandžio pradžios iki gruodžio pabaigos.
2.2. Projekto metu bibliotekų lankytojai bus raginami rūšiuoti ir iš namų atnešti ne tik baterijas bei
mobiliuosius telefonus, bet ir kitus smulkius neveikiančius ar nenaudojamus elektronikos prietaisus
(pvz.: plaukų džiovintuvus, elektrinius virdulius, elektroninių detalių turinčius žaislus ir pan.).
Baterijos turi būti metamos į specialią Elektronikos platintojų asociacijos (EPA) elektronikos atliekų
dėžutę, ant kurios pažymėtos rūšiavimui skirtos ertmės. Kita smulkioji technika dedama į maišus,
kurie turėtų būti laikomi saugioje, lankytojams nepasiekiamoje vietoje. Baterijų pripildytas dėžutes
derėtų laikyti sudėtas į atskirus maišus, kol jas išveš EPA surinkėjai.
2.3. Atrinktose bibliotekose EPA surengs specialius susitikimus su gyventojais, juose gyventojams
bus aiškinama apie elektronikos atliekų rūšiavimą, kaip tai daryti tinkamai ir kodėl tai turėtų būti
svarbu kiekvienam iš mūsų.

3. ELEKTRONIKOS ATLIEKŲ SURINKIMAS IR JO ĮVERTINIMAS
3.1. Bibliotekose surinktos smulkiosios elektroninės technikos atliekos bus išvežamos kartą per
mėnesį.

3.2. Išvežimo diena bus suderinta kartu su EPA surinkėjais. Tą pačią dieną bus surenkama ir
bibliotekoje užsiregistravusių gyventojų namuose laikoma stambioji elektroninė technika. Vėliau
atliekų surinkimo rezultatai bus pateikiami bibliotekoms.
3.3. Bibliotekų rezultatai bus skaičiuojami ir prizai teikiami kas tris mėnesius pagal faktinius
elektronikos atliekų surinkimo duomenis. Bendrą faktinį surinktų atliekų kiekį sudarys tiek
smulkiosios elektronikos atliekos, kurios buvo surinktos bibliotekoje, tiek iš gyventojų namų surinkta
stambioji elektroninė technika, jei jie buvo užsiregistravę toje bibliotekoje.
3.4. Surinktos atliekos matuojamos kilogramais.
3.5. Pasibaigus projektui, specialios atliekų dėžutės bus paliktos bibliotekose, jose ir toliau bus
kaupiamos surinktos elektronikos atliekos.

4. PRIZAI
4.1. Projekto organizatoriaus ir partnerių įsteigtais prizais bus apdovanotos trys daugiausia
elektroninės technikos atliekų surinkusios bibliotekos, jos bus renkamos kas tris mėnesius:
4.1.1. 2017 m. liepos mėnesį – už 2017 m. balandžio, gegužės, birželio mėnesiais
surinktas elektronikos atliekas.
4.1.2. 2017 m. spalio mėnesį – už 2017 m. liepos, rugpjūčio, rugsėjo mėnesiais
surinktas elektronikos atliekas.
4.1.3. 2018 m. sausio mėnesį – už 2017 m. spalio, lapkričio, gruodžio mėnesiais
surinktas elektronikos atliekas.
4.2. Kiekvienai laimėjusiai bibliotekai bus dovanojama bibliotekos lankytojų pasirinktų knygų už 500
Eur.
4.3. Devyni aktyviausių bibliotekų darbuotojai bus apdovanoti ir individualiais prizais. Kas tris
mėnesius (4.1. punkte numatytais laikotarpiais) iš 10 aktyviausiai projekte dalyvavusių bibliotekų,
kurios nustatytu laikotarpiu bus surinkusios didžiausius elektronikos atliekų kiekius, bus renkama
informacija apie labiausiai į projekto veiklą įsitraukusius bibliotekų darbuotojus. Tuomet iš bendro
aktyviausių darbuotojų sąrašo, traukiant burtus, bus išrenkami trys nugalėtojai.
4.4. Kiekvienas nugalėtojas gaus dovanų čekį. Pirmos vietos laimėtojui bus įteiktas 200 Eur vertės
čekis, antros – 100 Eur, trečios – 50 Eur vertės čekis.
4.5. Laimėtojai bus skelbiami svetainėje www.epa.lt, EPA socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje ir
informuoti asmeniniu skambučiu.

5. PROJEKTO ORGANIZATORIAUS PAREIGOS
5.1. Suderinti su bibliotekų atstovais atliekų surinkimo dėžučių ir plakatų perdavimą.
5.2. Kartą per mėnesį iš anksto suderintu laiku išvežti surinktas elektronikos atliekas iš bibliotekų
(nebent su projekto dalyviu susitariama kitaip).

6. PROJEKTO DALYVIŲ PAREIGOS
6.1. Prižiūrėti tinkamą elektroninės technikos atliekų surinkimą.
6.2. Užtikrinti, kad visų šalių dalyvavimas projekte būtų savanoriškas ir laisvas.
6.3. Tinkamai saugoti dalyvavimui projekte suteiktą inventorių.
6.4. Užtikrinti, kad gyventojų, užsakančių stambiųjų elektronikos atliekų išvežimą iš namų,
registracijos forma būtų pildoma aiškiai ir tvarkingai.
6.5. Sudaryti sąlygas gerai matomose bibliotekos vietose pastatyti elektronikos atliekų dėžutes ir
pakabinti informacinius projekto plakatus.
6.6. Laimėjus prizą, kartu su skaitytojais sudaryti norimų knygų sąrašą.

