
UWAGA !!!  
W ramach konkursu "Ekspert E.E. czyli w trosce o środowisko" ustalony został sposób wyłonienia zwycięzcy 

(ucznia/dziecka) w kategorii uczniowskiej. Podstawą jest ustalona punktacja w zależności od rodzaju 
oddanego podczas zbiórki elektroodpadu. Prosimy o zapoznanie się z poniższą tabelą: 

 
 
 

ODDAJĘ ELEKTROODPADY – ODBIERAM PUNKTY !!! 

SPRZĘT DZIAŁAJĄCY NA ZASADZIE WYMIANY TEMPERATURY 

chłodziarki, zamrażarki, sprzęt klimatyzacyjny, sprzęt osuszający, pompy ciepła, grzejniki zawierające olej i inny 
sprzęt działający na zasadzie wymiany temperatury stosujący do celów wymiany temperatury płyny inne niż woda 

5 
pkt 

EKRANY, MONITORY I SPRZĘT ZAWIERAJĄCY EKRANY  
(o powierzchni większej niż 100 cm2) 

ekrany, laptopy, notebooki, monitory, odbiorniki telewizyjne, cyfrowe ramki LCD do zdjęć, 
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SPRZĘT WIELKOGABARYTOWY 
(którego którykolwiek z zewnętrznych wymiarów przekracza 50 cm) 

urządzenia gospodarstwa domowego: pralki, suszarki do odzieży, zmywarki, kuchenki, piekarniki elektryczne, 
elektryczne płyty grzejne, oprawy oświetleniowe; 
Sprzęt informatyczny i telekomunikacyjny, sprzęt do odtwarzania dźwięku lub obrazu, sprzęt muzyczny, 
narzędzia elektryczne i elektroniczne, urządzenia używane do dziania i tkania, komputery wielkogabarytowe, 
drukarki wielkogabarytowe, sprzęt kopiujący, zabawki wielkogabarytowe, sprzęt rekreacyjny i sportowy 
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SPRZĘT MAŁOGABARYTOWY 
(którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 50 cm) 

odkurzacze, zamiatacze do dywanów, urządzenia do szycia, oprawy oświetleniowe, kuchenki mikrofalowe, sprzęt 
wentylujący, żelazka, tostery, noże elektryczne, czajniki elektryczne, zegary i zegarki, golarki elektryczne, wagi, 
urządzenia do pielęgnacji włosów i ciała, kalkulatory, odbiorniki radiowe, kamery wideo, sprzęt wideo, sprzęt hi-fi, 
instrumenty muzyczne, sprzęt do odtwarzania dźwięku lub obrazu, elektryczne lub elektroniczne zabawki, sprzęt 
sportowy, komputery rowerowe, do nurkowania, biegania, wiosłowania itd., czujniki dymu, regulatory ciepła, 
termostaty, małogabarytowe narzędzia elektryczne i elektroniczne, 
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MAŁOGABARYTOWY SPRZĘT INFORMATYCZNY I TELEKOMUNIKACYJNY  
(którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 50 cm) 

telefony komórkowe, GPS, kalkulatory kieszonkowe, routery, komputery osobiste, drukarki, telefony stacjonarne. 
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UWAGA:  

• Sprzęt taki jak chłodziarki, lodówki i zamrażarki tylko kompletny tzn. z agregatami. 

• Podczas zbiórki w ramach konkursu Ekspert E.E. nie odbieramy innych odpadów niebezpiecznych tj. świetlówki, 
farby, baterie, lekarstwa. 

• Ponadto nie można oddawać sprzętu, którego charakter wskazuje, iż pochodzi z przemysłu/działalności 
gospodarczej. 

 


