
 

 

WIRTUALNE CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ 

Program Konkursowy pn. „WIRTUALNE CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ” to wyjątkowa 

platforma internetowa, łącząca dobrą zabawę, pogłębianie wiedzy, rywalizację i zdobywanie 

atrakcyjnych nagród!  

NIE CZEKAJ! Już dziś dołącz do Programu Konkursowego.  

Jak to zrobić? To niezwykle proste!     

Wystarczy regularnie odwiedzać platformę edukacyjną, czytać artykuły, rozwiązywać quizy, 
brać czynny udział w zadaniach specjalnych, wypełniać ankiety, zapraszać znajomych, zbierać 
punkty i wymieniać je na nagrody!    

 

https://www.ekomaster.tychy.pl/wirtualne-centrum-edukacji-ekologicznej/ 
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MASTER – Odpady i Energia Sp. z o.o. zachęca wszystkich mieszkańców miasta do udziału w 

Programie Konkursowym pn. „WIRTUALNE CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ” 

stanowiącym element realizowanej przez Spółkę edukacji ekologicznej.  

Na platformie edukacyjnej można dowiedzieć się więcej nt. zasad segregacji odpadów, 

pogłębić wiedzę ekologiczną, jak również upewnić się czy właściwie segregujemy odpady.  

Program skierowany jest zarówno do DZIECI, jak i DOROSŁYCH. 

WIRTUALNE CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ znajduje się na www.ekomaster.tychy.pl 

 

 

 

Celem wdrożonego Programu Konkursowego pn. „Wirtualne Centrum Edukacji Ekologicznej" 

jest kształtowanie pozytywnych więzi ze środowiskiem przyrodniczym i odpowiedzialności za 

jego stan, poprzez propagowanie selektywnej zbiórki odpadów w codziennym życiu. 

Wdrożenie Programu ma na celu wzbogacenie działań z zakresu edukacji ekologicznej. 

Rejestracja odbywa się online, na stronie WWW programu. Uczestnicy programu otrzymują 

punkty za wykonane zadania, rozwiązanie quizów i wypełnienie ankiet. Zebrane punkty 

uczestnicy mogą wymienić na gadżety, nagrody – Program Konkursowy ma za zadanie 

aktywizować uczestników. Jednocześnie może stanowić doskonałą formę zajęć edukacyjnych 

prowadzonych w placówkach oświatowych. Program Konkursowy prowadzony będzie przez 

okres 6 miesięcy i trwał będzie do dnia 31.03.2023 r. z możliwością przedłużenia.       
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Wiedza:  

• Dowiedz się więcej nt. zasad segregacji 

odpadów.  

• Sprawdź swoją wiedzę z zakresu edukacji 

ekologicznej. 

• Upewnij się, że właściwie segregujesz 

odpady.   

Nagrody:  

• Zamień wiedzę na nagrody.  

• Zdobywaj punkty i wymieniaj je na 

gadżety i atrakcyjne nagrody.   

• Rywalizuj o wygraną w rankingach: 

miesięcznym i głównym.   

Zabawa: 

• Odwiedzaj Wirtualne Centrum Edukacji 
REGULARNIE !!! 

• Rozwiązuj zadania, quizy - bądź na 
bieżąco.   

• Zachęcaj znajomych do uczestnictwa w 
zabawie.    

Rywalizacja:  

• Sprawdź swoją wiedzę i zdobądź jak 
największą liczbę punktów.   

• Rywalizuj ze znajomymi w rankingach 
punktowych.    

• Przechodź przez kolejne poziomy wiedzy 
ekologicznej.     

 

 

 

 



 

ZASADY UCZESTNICTWA:  

Obecność na platformie to wiele możliwości sprawdzenia wiedzy z zakresu edukacji 
ekologicznej – w szczególności prawidłowej segregacji odpadów.  

Rywalizując zdobywasz cenne punkty, które poprawiają Twoją pozycję w rankingu – zwiększa 
się Twoja szansa na zdobycie gadżetów, nagród miesięcznych, a także nagrody głównej!  

Na platformie edukacyjnej, w każdym tygodniu, znajdziesz nowe artykuły, ciekawe 
informacje, quizy oraz zadania do zrealizowania! Nagrodzimy także Twoją regularną 
obecność!   

Bądź na bieżąco i odwiedzaj nas regularnie oraz zbieraj punkty również za inne aktywności.  

Zdobyte punkty możesz zamienić na atrakcyjne nagrody z Katalogu Nagród. Na zdobywcę 
największej ilości punktów czeka wartościowa nagroda główna! 

Czas trwania programu:  

• 6 miesięcy - do 31 marca 2023 
Uczestnicy:  

• mieszkańcy gmin: Tychy, Bieruń, Lędziny, Imielin, Bojszowy, Chełm Śląski, Kobiór, 
Wyry, Łaziska Górne.  

• osoby dorosłe oraz niepełnoletnie.    
Nagrody: 

• bieżąca możliwość wymiany punktów na produkty z Katalogu Nagród – GADŻETY + 
NAGRODY.  

• dodatkowe nagrody za udział w konkursach miesięcznych – BONY DO SKLEPÓW 
SPORTOWYCH.  

• atrakcyjna nagroda główna na zakończenie rywalizacji – BON DO SKLEPU 
SPORTOWEGO.  
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