Załącznik nr 1

Brief merytoryczny
do konkursu na Autorski Plakat Społeczny Dotyczący Segregacji Elektroodpadów
Praca konkursowa powinna być autorskim plakatem społecznym czerpiącym z najlepszych tradycji Polskiej
Szkoły Plakatu, a jej celem ̶ upowszechnianie wiedzy o konieczności segregowania elektroodpadów.
Organizator Konkursu nie wskazuje konkretnego zagadnienia ani hasła związanego z tematem, niemniej
jednak zastrzega, że Komisja Konkursowa weźmie pod uwagę wartość edukacyjną pracy konkursowej. Aby
uniknąć ewentualnych błędów merytorycznych, które mogłyby zdyskwalifikować prace konkursowe,
Organizator w niniejszym załączniku wyjaśnia najważniejsze kwestie związane z segregacją i recyklingiem
elektroodpadów.
Co to jest elektroodpad?
To zepsuty, stary bądź niepotrzebny sprzęt elektryczny i elektroniczny, w tym m.in: urządzenia RTV i AGD,
sprzęt komputerowy, narzędzia elektryczne i elektroniczne, urządzenia medyczne, sprzęt oświetleniowy
(telewizory, smartfony, wiertarki, radia, słuchawki, głośniki, pralki, lodówki, kuchenki, piekarniki, blendery,
wagi kuchenne, gadżety i zabawki na baterie, kalkulatory, lampy i świetlówki, ale także same kable
elektryczne i ładowarki).
Do elektroodpadów NIE ZALICZAMY baterii. Wszystkie elektroodpady są oznakowane symbolem
przekreślonego kontenera.
Dlaczego segregacja elektroodpadów jest konieczna?
1. Elektroodpady mogą zawierać niebezpieczne substancje, które po przedostaniu się do środowiska mogą je
skazić, zagrażając życiu i zdrowiu ludzi i zwierząt. Chodzi m.in. ołów, kadm, rtęć, chrom, freon, azbest, związki
bromu.
2. Elektroodpady zawierają cenne surowce, takie jak np. miedź, aluminium, stal, tworzywa sztuczne, szkło,
ale i metale ziem rzadkich, których możemy użyć ponownie w produkcji m.in. sprzętu elektrycznego i
elektronicznego, redukując w ten sposób emisję gazów cieplarnianych, ograniczając ilość odpadów
trafiających na składowiska i zmniejszając zapotrzebowanie na surowce pierwotne.
Co oznacza symbol przekreślonego kontenera na elektroodpadach?
Na sprzęcie elektrycznym i elektronicznym można znaleźć symbol przekreślonego kontenera. Oznacza on, że
w chwili gdy taki sprzęt stanie się odpadem, nie można mieszać go z innymi odpadami wyrzucając do
pojemników w altanie śmietnikowej, a należy oddać go do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych (PSZOK) lub innego punktu zbiórki elektroodpadów.
Gdzie można oddać elektroodpady?
– w sklepie przy zakupie nowego tego samego rodzaju (sprzedawca ma obowiązek przyjęcia sprzętu 1:1 - np.
suszarka przy zakupie nowej)
– przy dostawie nowego produktu (wcześniej należy zgłosić to sprzedawcy)
– sprzęt małych rozmiarów (którego żaden wymiar nie przekracza 25cm) można oddać w sklepie z elektroniką
o powierzchni sprzedaży pow. 400m2
– do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Twojej gminie (adres znajdziesz na
stronie gminy)
– do pojemników przeznaczonych do zbiórki elektroodpadów.
Jak należy przygotować elektroodpady do recyklingu?
Należy wyjąć z nich baterie, o ile nie są na stałe wmontowane w urządzenie. Warto wiedzieć, że baterie i
akumulatory segregowane są osobno do specjalnych przeznaczonych do tego pojemników.
Więcej informacji nt. elektroodpadów oraz postępowania z nimi można znaleźć na:
www.elektro3000.pl oraz @elektro3000 (Instagram i Facebook)

