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Szanowni Państwo,

Od września 2012 do końca grudnia 2013r. prowadziliśmy kampanię edukacyjną
w zakresie właściwego postępowania z elektroodpadami pt. „Elektroodpady proste zasady”, chcemy teraz przedstawić Państwu raport z jej wykonania.

Program kampanii zakładał udział wielu grup wiekowych i zawodowych przy
wykorzystaniu zróżnicowanych form dotarcia do adresatów.
W czasie trwania kampanii odbyły się:
1. 2 edycje warsztatów dla szkół „Akademia Twórczego Recyklingu”
W I edycji warsztatów (jesień 2012 r.), uczestnikami warsztatów w ramach „Akademii
Twórczego Recyklingu” byli uczniowie, nauczyciele i wychowawcy klas I-III i IV-VI oraz
opiekunowie świetlic szkół podstawowych z m.st. Warszawy. Projektem objętych
zostało ponad 2.000 uczestników.
W II edycji programu „Akademii Twórczego Recyklingu” (zima 2013 r.) zrealizowano 15
warsztatów w szkołach podstawowych i gimnazjalnych w województwach: łódzkim (4
szkoły podstawowe, 1 gimnazjum), świętokrzyskim (4 szkoły podstawowe, 2 gimnazja) i
lubelskim (2 szkoły podstawowe, 2 gimnazja). W każdej ze szkół prowadzone były
zajęcia warsztatowe teoretyczne i praktyczne. Udział wzięło 782 uczestników.
Razem w warsztatach, w obu edycjach wzięły udział 2.782 osoby.
2. 3 konkursy:
a) „ŚWIADOMY WIE, CO ROBIĆ Z ZSEE” - KONKURS DLA SZKÓŁ W 3 KATEGORIACH
WIEKOWYCH.
INFORMACJE PODSTAWOWE O KONKURSIE
Głównym celem konkursu było zwrócenie uwagi młodego pokolenia i społeczności
lokalnych na problem elektroodpadów i pokazanie właściwych postaw wobec
postępowania z nimi, zgodnie z poszanowaniem środowiska i przepisami prawa.
Uczestnicy konkursu pracowali na utworzonych przez siebie aktywnych profilach, gdzie
zamieszczali raporty z realizacji kolejnych zadań w każdym z dwóch etapów konkursu.
Raporty oceniane były oddzielnie: pierwszy etap do dnia 22.01.2013 r., drugi zaś do dnia
07.05.2013 r. Rozstrzygnięcie konkursu wraz z wręczeniem cennych nagród i dyplomów
udziału odbyło się w dniu 12.06.2013 r., o godz. 12:00 w Centrum Olimpijskim, przy ul.
Wybrzeże Gdyńskie 4 w Warszawie.

ZADANIA KONKURSOWE
W I etapie konkursu uczniowie wraz z opiekunem musieli przeprowadzić przyrodniczą
diagnozę lokalną, wykonać metryczkę gminy, mapę niebezpiecznych i zaniedbanych
miejsc przyrodniczych oraz opracować grę planszową, komputerową lub terenową.
Zadaniem podstawowym w II etapie konkursu było zaś przeprowadzenie zbiórki
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w swojej gminie wspartej działaniami
promocyjnymi i informacyjnymi.
REKRUTACJA
Konkurs rozpoczął się jesienią 2013 r., a pierwszym działaniem była rekrutacja jego
uczestników spośród szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z całej
Polski. W konkursie każda szkoła mogła zgłosić zespół składający się z pięciu uczniów
oraz ich opiekuna. Elektroniczna rekrutacja została zamknięta w dniu 22.11.2013 r., a do
konkursu zgłosiło się 395 szkół. Najwięcej szkół (ogółem) zgłoszonych zostało z woj.
mazowieckiego, śląskiego i lubelskiego. Najwięcej szkół podstawowych zgłosiło się z
woj. mazowieckiego i lubelskiego, zaś szkół gimnazjalnych z woj. mazowieckiego i
łódzkiego. Zdecydowanie największy procent udziału szkół ponadgimnazjalnych
zanotowano z woj. śląskiego.
OCENA I ETAPU KONKURSU
W I etapie konkursu do oceny Jury wpłynęło 1 539 raportów, a punkty za ukończenie
etapu I otrzymało 247 zespołów w trzech kategoriach wiekowych:
 kategoria 1: szkoła podstawowa – 542 raporty, 85 zespołów
 kategoria 2: szkoła gimnazjalna – 594 raporty, 96 zespołów
 kategoria 3: szkoła ponadgimnazjalna – 403 raporty, 66 zespołów
Na I etap składało się sześć raportów cząstkowych:
 raport 1: Metryczka gminy
 raport 2: Budowa i promocja Ekozespołu
 raport 3: Diagnoza lokalnego rynku ZSEE
 raport 4: Identyfikacja dzikich wysypisk
 raport 5: Opracowanie zasad gry
 raport 6: Wykonanie techniczne gry
W dniu 01.03.2013 r. na stronie www.elektroodpadyprostezasady.pl opublikowane
zostały oficjalne wyniki rywalizacji międzyszkolnej po I etapie konkursu.
OCENA II ETAPU KONKURSU
W II etapie konkursu wpłynęło 638 raportów od 213 zespołów w trzech kategoriach
wiekowych:
 kategoria 1: szkoła podstawowa – 223 raporty, 75 zespołów
 kategoria 2: szkoła gimnazjalna – 249 raportów, 83 zespoły
 kategoria 3: szkoła ponadgimnazjalne – 166 raportów, 55 zespołów
Na etap II składały się trzy raporty cząstkowe:
 raport 1: Przygotowanie zbiórki elektroodpadów
 raport 2: Promocja zbiórki elektroodpadów
 raport 3: Przeprowadzenie zbiórki elektroodpadów
Prace w II etapie konkursu wspierała firma Remondis Electrorecycling, która
zrealizowała 96 odbiorów elektroodpadów od uczestników z całej Polski, o łącznej
wadze 132 134,00 kg, w tym ze szkół podstawowych zebrano 42 514,00 kg, szkół
gimnazjalnych 48 725,00 kg i szkół ponadgimnazjalnych 40 895,00 kg.

W II etapie jury oceniło 638 raportów, a wszyscy uczestnicy zebrali łącznie 536 724,26
kg zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
JURY KONKURSU
Jury konkursu obradowało w składzie: dr Jadwiga Leśniewska, Honorata Waszkiewicz
oraz Jacek Zyśk. Sędziowie z wielkim zaangażowaniem sprawdzili łącznie 2 177
raportów cząstkowych utworzonych przez zespoły w obu etapach.
Oficjalne podpisanie protokołu konkursowego odbyło się w dniu 31.05.2013 r. w
siedzibie Fundacji Ośrodka Edukacji Ekologicznej, przy ul. Raszyńskiej 32/44 lok. 140.
NAGRODY W KONKURSIE
Nagrodami w konkursie był sprzęt audiowizualny dla szkół oraz drobne upominki dla
dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów, którzy reprezentowali szkołę, a byli laureatami
konkursu.
STATYSTYKA KOŃCOWA KONKURSU:
Liczba zgłoszeń/szkół w fazie rekrutacji – 395
Liczba szkół po I etapie – 247
Liczba szkół po II etapie – 213
Liczba uczestników bezpośrednich – 1 278
Liczba nadesłanych i ocenionych raportów – 2 177
Całkowity tonaż zbiórek ZSEE – 536 724,26 kg, w tym:
 szkoły podstawowe – 160 143,5 kg
 szkoły gimnazjalne – 229 427,26 kg
 szkoły ponadgimnazjalne – 147 153,5 kg
b) „POLSKA GMINA PRZYJAZNA RECYKLINGOWI” - OGÓLNOPOLSKI RANKING GMIN
Ranking Gmin "Polska Gmina Przyjazna Recyklingowi" to konkurs, który miał na celu
wyłonienie polskich gmin zarządzanych zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju,
prowadzących ciekawe formy edukacji ekologicznej, a także mogących podzielić się
swoimi osiągnięciami w zakresie organizowania gospodarki odpadowej zużytym
sprzętem elektrycznym i elektronicznym na swoim terenie.
Konkurs realizowany był w trzech kategoriach:
I kategoria - gminy wiejskie
II kategoria - gminy miejskie
III kategoria - gminy miejsko-wiejskie
Aby wziąć udział w konkursie, przedstawiciele urzędu gminy zobowiązani byli do
wypełnienia i przesłania na adres Fundacji Ośrodka Edukacji Ekologicznej ankiety wraz
z formularzem zgłoszeniowym. Konkurs trwał od 1 kwietnia 2013 r. do 1 września 2013
r. i został objęty honorowym patronatem przez Głównego Inspektora Ochrony
Środowiska.
Rekrutacja prowadzona była drogą mailową oraz za pośrednictwem poczty tradycyjnej.
Łącznie listownie rozdystrybuowano 2 500 szt. regulaminów konkursowych wraz z
ankietami. Przesyłki trafiły do gmin wiejskich, miejskich i miejsko-wiejskich oraz do
związków i stowarzyszeń gmin z terenu całego kraju.
W dniu 6 września 2013 r. w siedzibie Fundacji Ośrodka Edukacji Ekologicznej odbyły
się obrady Jury Rankingu Gmin w składzie: Aleksandra Czarnecka – specjalista w

zakresie gospodarowania odpadami, Magdalena Cholewa – specjalista ds. handlowych
Remondis Electrorecycling Sp. z o.o., Grażyna Hodun – wiceprezes Zarządu Fundacji
Ośrodka Edukacji Ekologicznej, Grzegorz Jarzyna – starszy specjalista Departamentu
Kontroli Rynku Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.
Jury przyznało następujące nagrody:
I nagroda w kategorii gmina miejska: Wrocław
I nagroda w kategorii gmina wiejska: Jonkowo
I nagroda w kategorii gmina miejsko-wiejska: Dąbrowa Tarnowska
W dniu 13 września 2013 r., w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska, odbył się
uroczysty finał Rankingu Gmin "Polska Gmina Przyjazna Recyklingowi". Podczas finału
obecni byli m.in. Andrzej Jagusiewicz, Główny Inspektor Ochrony Środowiska – patron
honorowy konkursu, Dorota Comberska, Dyrektor Departamentu Strategii, Edukacji i
Rozwoju Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
przedstawiciele firmy REMONDIS Electrorecycling Polska oraz wszyscy członkowie Jury
Rankingu Gmin i laureaci. Zwycięskie gminy otrzymały "Laur Promotora Recyklingu"
oraz statuetki – szklane płaskorzeźby przygotowane przez pracownię Pana Tomasza
Łączyńskiego, artysty plastyka.
c) ELEKTROMAN - KONKURS NA KOMIKS DLA UCZNIÓW I STUDENTÓW SZKÓŁ
ARTYSTYCZNYCH
"ElektroMan" to ogólnopolski konkurs plastyczny na wykonanie komiksu o
elektrośmieciach.
Zadaniem uczestników było wykonanie komiksu, który w ciekawy i nowatorski sposób
promować miał właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i
elektronicznym. Konkurs przeznaczony był dla uczniów liceów plastycznych oraz
studentów uczelni artystycznych z całej Polski. Konkurs trwał od 1 stycznia 2013 r. do
10 kwietnia 2013 r.
Rekrutacja odbyła się droga e-mailową oraz za pośrednictwem poczty tradycyjnej z
wykorzystaniem 500 szt. plakatów informacyjnych.
Na konkurs nadesłano 104 prace, spośród których w dniu 27 kwietnia 2013 r. Jury
konkursu wyłoniło zwycięzców. Członkami Jury byli: prof. zw. Eugeniusz Józefowski –
artysta plastyk, Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu,
Wojciech Korkuć – artysta plastyk, plakacista oraz Paweł Timofiejuk – prezes Polskiego
Stowarzyszenia Komiksowego. W konkursie przewidziano sześć nagród: I, II i III miejsce
oraz trzy wyróżnienia. Wszyscy laureaci podczas uroczystego wernisażu otrzymali
Tablety Bamboo – elektroniczne narzędzia wysokiej klasy dla grafików. Najlepsze prace
zostały wyeksponowane w formie wystawy w Galerii Młodych Twórców w Warszawie.
Lista laureatów:
I nagroda – Marcin Ambrozik
II nagroda – Jakub Grochola
III nagroda – Natalia Borkowska
Wyróżnienie – Paulina Górniak
Wyróżnienie – Jonathan Scovil
Wyróżnienie – Adrian Sobieraj

3. Działania edukacyjnych połączone ze zbieraniem ZSEE podczas imprez
ELEKTROKARAWANA
W ramach prowadzonej kampanii odbyło się sześć akcji edukacyjnych podczas targów i
imprez plenerowych dla ok. 46 000 osób. Podczas tych imprez zebrano łącznie 30,05
tony elektroodpadów.
Zrealizowano następujące akcje edukacyjne:
Przystanek pierwszy – Łódź, 13-14 października 2012 r., Targi BeEco.
Targi BeEco, zorganizowano wspólnie z Międzynarodowymi Targami Łódzkimi oraz
Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania - Łódź. Zebrano 8,32 tony ZSEE, obecnych
było ok. 10.000 osób.
Przystanek drugi – Toruń, 16-17 marca 2013 r.
Akcja edukacyjna prowadzona była podczas III edycji Targów Turystycznych
„WYPOCZYNEK ‘2013”, połączonych z Toruńskim Festiwalem Smaku. Naszymi
partnerami byli: Targi Toruńskie Sp. z o.o., Centrum Targowe Park oraz Electro System
Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A z firmą Remondis
Electrorecycling Sp. z o.o. Zorganizowano stoisko edukacyjne z warsztatami i zajęciami
dla dzieci oraz punkt zbiórki ZSEE, na którym w zamian za ZSEE rozdawano rośliny,
zioła i nasiona. Obecni to 6 000 osób, zebrano 3,84 tony ZSEE.
Przystanek trzeci – Kielce, 5-7 kwietnia 2013 r., XX Targi Ogrodnicze i Działkowe
OGRÓD i TY w Kielcach.
Projekt zrealizowany wspólnie z Targami Kielce Sp. z o.o. oraz Electro System
Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A i firmą Remondis
Electrorecycling Sp. z o.o. Zorganizowano stoisko edukacyjne z warsztatami i zajęciami
dla dzieci oraz punkt zbiórki ZSEE, na którym w zamian za ZSEE rozdawano rośliny,
zioła i nasiona. Stoisko edukacyjne odwiedziło ok. 20 000 osób, zebrano 3,75 tony ZSEE.
Przystanek czwarty – Warszawa, 25 maja 2013 r., „Dni Recyklingu”.
Fundacja Ośrodka Edukacji Ekologicznej uczestniczyła w imprezie organizowanej przez
Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy pn. „Dni Recyklingu”. Głównym
celem imprezy była promocja postaw proekologicznych oraz krzewienie idei
selektywnej zbiórki surowców wtórnych i recyklingu wśród mieszkańców Warszawy.
Podczas imprezy zorganizowano stoisko edukacyjne dla najmłodszych, rozdawano
również materiały edukacyjne i udzielano porad dla mieszkańców Warszawy. Obecnych
było ok. 2 000 osób, zebrano ok. 11 ton elektroodpadów.
Przystanek piąty – Kwidzyn, 15-16 czerwca 2013 r., „Dni Kwidzyna ‘2013”.
Projekt realizowany wspólnie z Miastem Kwidzyn oraz Electro System Organizacja
Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A i firmą Remondis Electrorecycling
Sp. z o.o. Obecnych było ok. 4 000 osób, zebrano 2,58 tony ZSEE. Zorganizowano stoisko
edukacyjne z warsztatami i zajęciami dla dzieci oraz punkt zbiórki ZSEE, na którym w
zamian za ZSEE rozdawano rośliny, zioła i nasiona.
Przystanek szósty – Szczecin, 25-28 lipca 2013 r., Jarmark Jakubowy.

Jarmark odbył się w dniach 25-28 lipca 2013 r. Partnerzy akcji to Electro System
Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A i firma Remondis
Electrorecycling Sp. z o.o. Zorganizowano stoisko edukacyjne z warsztatami i zajęciami
dla dzieci oraz punkt zbiórki ZSEE, na którym w zamian za ZSEE rozdawano rośliny,
zioła i nasiona. Obecnych było ok. 4 000 osób, zebrano 560 kg ZSEE.
4. Akcje edukacyjne w punktach zbierania ZSEE pt. „ELEKTROGRATKA”
W ramach punktu programowego „Elektrogratka” zgromadziliśmy 108 punktów zbiórki,
zakładów przetwarzania, lokalnych zakładów gospodarki odpadami i wszystkich, którzy
prowadzą taką działalność i figurują w rejestrze GIOŚ. Wszystkie zgłoszone punkty
otrzymały pakiet afiszy oraz kuponów konkursowych, niezbędnych do uczestniczenia w
programie. Łącznie wydrukowano 3 000 egz. afiszy A2, 7 000 egz. afiszy B4, 80 000
kuponów oraz 26 bannerów akcji. Rola punktu zgłoszonego do „Elektrogratki” polegała
na prowadzeniu akcji promocyjnej z wykorzystaniem otrzymanych materiałów oraz
wydawaniu kuponów w zamian za przyjęty zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.
Zadaniem FOEE było comiesięczne losowanie trzech zwycięskich kuponów, których
właściciele otrzymywali nagrodę – aparat cyfrowy.
Celem „Elektrogratki” było zachęcenie społeczeństwa do oddawania zużytego sprzętu
do wyznaczonych w tym celu punktów zbierania, upowszechnienie selektywnej zbiórki
odpadów oraz zachęcenie zbierających do większej aktywności. Program trwał od
stycznia 2013 r. do grudnia 2013 r., a od stycznia 2014 r. program kontynuowany będzie
przez partnera projektu Remondis Electrorecycling.
Podczas akcji nadesłano ponad 6 000 kuponów, wylosowano 12 laureatów, a pośrednio
akcja dotarła do ponad 20 000 osób.
5. Realizacja akcji edukacyjnych połączonch ze zbieraniem ZSEE w Centrach
Handlowych EKOODPOWIEDZIALNI
W ramach punktu programowego „Ekoodpowiedzialni” – akcje edukacyjne w centrach
handlowych zrealizowaliśmy 5 akcji:
w Galerii Dekada, Sieradz, 11 maja 2013 r.
w IKEA, Łódź, 8 czerwca 2013 r.
w Galerii Dekada, Żyrardów, 15 czerwca 2013 r.
w IKEA Targówek, Warszawa, 22 czerwca 2013 r.
w Galerii Korona, Kielce, 31 sierpnia 2013 r.
Podczas akcji udzielaliśmy ekologicznych porad na temat postępowania z ZSEE,
prezentowaliśmy wystawę edukacyjną oraz przeprowadziliśmy gry, zabawy i quizy oraz
art-recyklingowe warsztaty plastyczne. "Ekoodpowiedzialni" to także zbiórka
elektroodpadów, podczas której w zamian za zużyty sprzęt rozdawaliśmy sadzonki
drzew i krzewów oraz nasiona kwiatów i ziół.
Podczas prowadzonych zbiórek udało nam się zebrać:
w Galerii Dekada, Sieradz, 11 maja 2013 r. – 2 tony i 20 kg elektroodpadów
w IKEA, Łódź, 8 czerwca 2013 r. – 2 tony i 420 kg elektroodpadów
w Galerii Dekada, Żyrardów, 15 czerwca 2013 r. – 350 kg elektroodpadów
w IKEA Targówek, Warszawa, 22 czerwca 2013 r. – 940 kg elektroodpadów
w Galerii Korona, Kielce, 31 sierpnia 2013 r. – 250 kg elektroodpadów

Łącznie udało nam się zebrać 5,98 ton elektroodpadów, a akcją edukacyjną objęliśmy ok.
8 000 osób.
Promocja „Ekoodpowiedzianych” należała każdorazowo do galerii handlowej, na terenie
której odbywała się akcja. Działania promocyjne polegały m.in. na: druku i ekspozycji na
terenie galerii handlowej i najbliższego otoczenia plakatów, zamówieniu ogłoszeń w
lokalnej prasie oraz radio na podstawie komunikatów przygotowanych przez FOEE.
Dodatkowo, przed każdą realizowaną akcją prowadzone były działania promocyjne –
wysyłka elektroniczna materiałów promocyjnych do lokalnych portali ekologicznych,
kulturalnych oraz prasy lokalnej.
6. Akcje zbierania ZSEE w ogródkach działkowych „Działki wolne od
elektrośmieci”
W ramach punktu programowego „Działki wolne od elektrośmieci” zrealizowaliśmy 3
akcje:
Rodzinny Ogród Działkowy „Rakowiec” w Warszawie – 6-7 października 2012 r.
Rodzinny Ogród Działkowy im. S. Żeromskiego w Kielcach – 31 sierpnia-1
września 2013 r.
Rodzinny Ogród Działkowy „Polanka” w Łodzi – 7-8 września 2013 r.
Podczas akcji prowadziliśmy zbiórkę elektroodpadów, w zamian rozdając sadzonki
drzew i krzewów, zioła, cebulki kwiatów i nasiona. Dodatkowo, aktywnym uczestnikom
wręczaliśmy bawełniane torby ekologiczne. Wszystkim zainteresowanym udzielaliśmy
ekologicznych porad na temat postępowania z ZSEE.
Podczas prowadzonych zbiórek udało nam się zebrać:
Rodzinny Ogród Działkowy „Rakowiec” w Warszawie – 6-7 października 2012 r.:
1,95 tony elektroodpadów
Rodzinny Ogród Działkowy im. S. Żeromskiego w Kielcach – 31 sierpnia-1
września 2013 r.: 230 kg elektroodpadów
Rodzinny Ogród Działkowy „Polanka” w Łodzi – 7-8 września 2013 r.: 1,54 tony
elektroodpadów
Łącznie zebraliśmy 3,75 tony elektroodpadów.
Promocja zbiórek „Działki wolne od elektrośmieci” odbywała się poprzez dystrybucję
afiszy promocyjnych (łącznie 600 szt.) na terenie ogrodów działkowych oraz lokali
mieszkalnych i usługowych w okolicy danego ogrodu działkowego. Przed każdą
realizowaną akcją prowadzona była wysyłka elektroniczna materiałów promocyjnych
do lokalnych portali ekologicznych, kulturalnych oraz prasy lokalnej. Akcja objęła
zasięgiem ok. 5 000 osób.
7. 2 edycje festynu z okazji Światowego Dnia Ziemi
Obie edycje obchodów „Światowego Dnia Ziemi” były integralną częścią Ogólnopolskiej
Kampanii Edukacyjnej w zakresie właściwego postępowania ze zużytym sprzętem
elektrycznym i elektronicznym pt. „Elektroodpady – proste zasady”. Ze względu na swój
szeroki zasięg i rozpoznawalność wśród społeczeństwa polskiego, „Światowy Dzień
Ziemi” obchodzony w Warszawie był doskonałym „nośnikiem” słusznych idei
proekologicznych. Wypracowana, przez wiele lat, formuła projektu i metodyka pracy z
odbiorcą pozwoliła w sposób precyzyjny i skuteczny przekazać społeczeństwu treści
edukacyjne nt. odpowiedzialnego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i
elektronicznym. Podczas obu edycji „Światowego Dnia Ziemi” udział wzięło ok. 75 000

osób, a w czasie prowadzonej zbiórki odpadów zebrano 26,8 tony elektroodpadów i
ponad 12 ton innych odpadów – makulatury, opakowań plastikowych i baterii.
8. Promocja i reklama w prasie, radiu i telewizji
Podczas realizacji kampanii „Elektroodpady - proste zasady” opracowano:
Stronę internetową projektu www.elektroodpadyprostezasady.pl
7 ogłoszeń w prasie lokalnej i ogólnopolskiej
Dodatek informacyjno-promocyjny do Gazety Wyborczej, wydanie ogólnopolskie,
który ukazał się w dniu 8 czerwca 2013 r.
Spoty radiowe, emitowane podczas kampanii w 6 rozgłośniach radiowych,
każdorazowo po 25 razy. Łącznie wyemitowano 150 spotów radiowych
promujących właściwe postępowanie z ZSEE w następujących rozgłośniach:
Radio Łódź, Radio Gra, Radio Kielce, Radio Gdańsk, Radio Szczecin i Radio dla
Ciebie.
Spoty telewizyjne, emitowane w ramach kampanii w 6 regionalnych oddziałach
TVP. Łącznie wyemitowano 200 spotów, w następujących ośrodkach: TVP Łódź,
TVP Bydgoszcz, TVP Kielce, TVP Warszawa, TVP Szczecin, TVP Gdańsk.

