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Szanowni Państwo, 

Celem projektu jest upowszechnienie wiedzy z zakresu postępowania ze 

zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz ze zużytymi bateriami  

i akumulatorami poprzez aktywne włączenie się placówek oświatowych w działalność 

ekologiczną polegającą na zbieraniu elektrośmieci i baterii oraz rozwijanie aktywności 

i świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży, jak również dorosłych mających 

bezpośredni wpływ na ich edukację.  

       

 

Zebrane w projekcie środki Placówka Oświatowa ma prawo wymienić na 

nagrody zgodnie z niemniejszym Katalogiem Nagród  

Placówka dokonuje jednorazowo wyboru sposobu rozliczenia zgromadzonych 

środków, poprzez przesłanie do 17.10.2023 na adres edukacja@asekol.com.pl 

informacji o wybranym sposobie realizacji. Organizator dopuszcza podział 

zgromadzonych środków na różne cele tzn. Placówka ma prawo środki wymienić na 

różne nagrody zgodnie z Katalogiem Nagród.  

 

Przelicznik: 1 kg = 0,20 zł przy jednorazowym przekazaniu do 1000 kg;   

1 kg = 0,30 zł przy jednorazowym przekazaniu co najmniej 1000 kg 

1 kg = 0,40 zł przy jednorazowym przekazaniu co najmniej 2000 kg  

 

 

O aktualnym stanie środków Placówki oświatowe informowane są drogą 

mailową. W przypadku wątpliwości prosimy o maila z prośbą o podanie 

aktualnego stanu konta, w mailu proszę podać z nazwą szkoły i adres 

palcówki.   
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1. Sprzęt sportowy  

proszę dokonywać wyboru w sklepie internetowym Decathlon.pl 

https://www.decathlon.pl/ 

Listę (linki) zamawianych pomocy szkolnych proszę przesłać na adres 

edukacja@asekol.com.pl  

Ceny jak na stronie sklepu  

Proszę zwrócić uwagę na dostępność pozycji i czas oczekiwania 

podawany na stronie sklepu 
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2. Sprzęt elektroniczny  

proszę dokonywać wyboru w sklepie Media Expert 

https://www.mediaexpert.pl/ 

Listę (linki) zamawianych pomocy szkolnych proszę przesłać na adres 

edukacja@asekol.com.pl  

Ceny jak na stronie https://www.mediaexpert.pl/ 

Proszę zwrócić uwagę na dostępność pozycji i czas oczekiwania 

podawany na stronie sklepu 
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3. Drukarki 3D, roboty i mechanika, minikomputery   

proszę dokonywać wyboru w sklepie internetowym  BOTLAND 

https://botland.com.pl/ 

Listę (link) zamawianych pomocy szkolnych proszę przesłać na adres 

edukacja@asekol.com.pl  

Ceny jak na stronie sklepu  

Proszę zwrócić uwagę na dostępność pozycji i czas oczekiwania 

podawany na stronie sklepu 
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4. Książki  

 

Proszę o przesłanie tytułów/linków do książek dostępnych na   

www.empik.com  

Listę (linki) książek proszę przesłać na adres edukacja@asekol.com.pl  

Ceny jak na stronie empik.  

Proszę zwrócić uwagę na dostępność pozycji i czas oczekiwania 

podawany na stronie sklepu 
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