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1.
Bakgrunn
Returkartonglotteriet har eksistert i forskjellige former
siden 1997.
Det er et behov for kontinuerlig fokus på kartonginnsamling for å
motivere til innsamling av drikkekartong. Deltagerne skriver navn
på organisasjon, skole, barnehage, idrettslag, privatpersoner m.fl.
samt telefonnummer på enkeltkartonger eller kubber. Disse inngår da i trekningene.
Innen 1. juni hvert år vurderes formen for påkommende års Returkartonglotteri.
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2.
Regler for deltakelse
Alle kan delta, men ansatte og styret i Norsk Returkartong AS og
Grønt Punkt Norge AS, deres ektefeller/samboere og barn kan ikke
vinne. Lag, foreninger el. de er medlem av, kan vinne.

Fra 2017 kan man levere enten enkeltkartonger eller kubber. En drikkekartongkubbe, heretter kubbe, er satt
sammen av tomme skyllede drikkekartonger hvor minimum 6 brettede
kartonger er lagt ned i en åpnet drikkekartong. Kubben består således av
minimum 7 kartonger. Som kubbe aksepteres også andre måter 7 kartonger
henger sammen på, f.eks. ved at de etter å ha blitt spjæret på en side, presses
sammen til en enhet. Det forutsettes imidlertid at kubben
henger sammen uten at dette er gjort ved hjelp av noen
form for bindemidler.
For skolemelkkartonger (Tetra Top Midi og mønekartong)
skal kubben bestå av minimum 4 brettede kartonger lagt
ned i en åpnet drikkekartong. Kubben består således
av minimum 5 kartonger. Enkeltkartonger skal likeledes
være flatbrettet.

SKOLEMELKKARTONG:

SKRIVES PÅ KUBBEN:
NAVN PÅ ORG.
+ TLFNUMMER
+ EVT. KOMMUNE

Med drikkekartong forstås: Kartonger i alle størrelser og
for alle typer melk, drikkeyoghurt, kefir, juice, vin, saus og
pudding. I tillegg tilsvarende kartonger for flytende vaske- og skyllemidler.
På enkeltkartongen eller kubben skriver deltageren navn
på den organisasjon, skole, barnehage, idrettslag, privatperson el. man ønsker å støtte, samt tlf. nr. og evt. kommunenavn. Påført navn er førende i overlevering av gevinst dersom denne er en juridisk enhet. Hvis påføringen
ikke er en juridisk enhet eller person, vil gevinst utbetales
til vedkommende telefonnummeret er registrert på.
Kartongen eller kubben leveres i kommunens returordning for drikkekartong. Det er fritt å levere i annen kommune enn hjemkommunen.
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3.
Lotteriets struktur
Trekning av deltagerne til gevinsttrekning vil bli foretatt på sorteringsanlegg for
drikkekartong. Pr. 1.1.2019 blir kartonger trukket ut på 83 trekningssteder.
For å tilstrebe mest mulig like vinnersjanser er det foretatt vekting av sorteringsanleggene, jfr. pkt. 5.

Trekning finner sted i perioden februar–november.
Om selve trekningen, se pkt. 5.

Ved hver lokal trekning vil det bli trukket ut inntil 180
gevinstdeltagere. Disse går videre til nasjonal premietrekning 4 ganger i året; februar, april, august og november.

I hver av disse trekningene deltar det således inntil
180 gevinstdeltagere, eventuelt med justering for ikke
identifiserbare vinnere, jfr. pkt. 5 nedenfor. Det vil bli
foretatt justering iht. kommuners tilhørighet til anlegg.
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4.
Lotteriets administrasjon
Selve administrasjonen av lotteriet ligger under Grønt Punkt Norge AS.
Lotterikomiteen består av to eller flere personer fra Grønt Punkt Norges
administrasjon.

5.
Nærmere om trekningen
Det foretas 4 trekninger ved alle 83 trekningssteder, hovedsakelig
sorteringsanlegg. Ved hvert av anleggene vil det bli trukket ut minst
1 gevinstdeltager. Øvrige gevinstdeltagere er avhengig av vekting av
anlegget.
Selve trekningen ved det enkelte sorteringsanlegg foretas av representanter fra sorteringsanlegget/den aktuelle
kommunen.For hver trekning vil det bli satt opp en rapport fra trekningen, hvor bl.a. fremgangsmåten ved trekningen og sorteringsanlegg vil fremgå.
Sorteringsanlegg/kommunens trekningsansvarlige og
deres nærmeste familie kan delta i lotteriet. Er en slik
kartong eller kubbe trukket ut må det bekreftes av en

tilstedeværende, uhildet representant at den aktuelle
kubben/kartongen ble trukket i en korrekt utført tilfeldig
trekning
Ved trekningen vil forholdene variere fra sorteringsanlegg til sorteringsanlegg, og således må den ansvarlige
person utøve et visst skjønn.

1. Bakgrunn

| 2. Regler for deltakelse

5. Nærmere om trekningen

| 3. Lotteriets struktur

| 6. Trekning av gevinst

| 4. Lotteriets administrasjon

| 7. Overlevering av gevinst | 8. Annonsering av lotteriet

5.
Nærmere om trekningen
Utgangspunktet vil være at selve trekningen skal foretas
tilfeldig. I sorteringsanlegget vil kartonger eller kubber
vanligvis forefinnes på tre steder - i tipphaugen, hvor
blandet fibermateriale vil foreligge (aviser, papp og drik-

Ved gjennomført trekning fyller trekningsansvarlig ut
elektronisk rapporteringsskjema og sender dette til
Grønt Punkt Norge AS. Den/de uttrukne kartonger og
kartongkubber oppbevares forsvarlig på trekningssted

kekartong), ved transportbåndet i haugen for utsortert
drikkekartong, eller endelig i lageret av ballede drikkekartonger.

til nasjonal trekning av gevinst har funnet sted.

Utpekt representant avgjør selv skjønnsmessig på hvilket
sted gevinstdeltagerne skal trekkes ut.
I et fåtall tilfeller vil innsamlet kartong bli kjørt usortert til
gjenvinning, og det vil da være nødvendig å trekke på
innsamlingsstedet/-bilen.
Når uttrekningssted er valgt, gjennomføres trekning.
Utpekt representant kontrollerer at de uttrukne kartonger eller kubber er i overensstemmelse med de krav som
er inntatt i pkt. 2 ovenfor.

For å få en mest mulig rettferdig trekning vil sorteringsanleggene bli vektet mht antall innbyggere som sokner
tildet enkelte sorteringsanlegg.
Utpekt representant ved sorteringsanlegget/kommunen
foretar identifisering av gevinstdeltagerne, enten ved
oppringing, eller på annen måte bringer på det rene at
deltageren eksisterer.
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6.
Trekning av gevinst
I henhold til ovenstående regler vil det under trekningen av gevinster
delta inntil 180 gevinstdeltagere. Tilfeldig, elektronisk trekning foretas
av lotterikomitéen eller den/de komitéen måtte utpeke.

Hvert kvartal trekkes det først 1 vinner av 100 000
kroner som må være en kubbe. Dernest trekkes 30
vinnere av 10 000 kroner uavhengig om dette er
kubber eller enkeltkartonger.

Grønt Punkt Norge AS’ administrasjon informerer
lotteriansvarlige/overleveringsansvarlige i
trekningskommunen/IKS.

7.
Overlevering av gevinst
Overlevering av gevinsten skje etter nærmere avtale med deltageren. Grønt
Punkt Norge AS' administrasjon eller sorteringsanleggenes/kommunenes
representanter foretar henvendelser til lokal presse slik at man kan få best
mulig oppmerksomhet rundt vinnerne.
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8.
Annonsering av lotteriet
Lotteriet vil bli annonsert på den måte Grønt Punkt Norge AS måtte bestemme. I
de meddelelser som går ut vedrørende lotteriet, skal det så langt det er praktisk
mulig, inntas at vinnernes navn vil kunne bli offentliggjort.

