REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI DE COLECTARE A BATERIILOR UZATE DE LA
ASOCIAȚIILE DE PROPRIETARI ,,RECICLEZI MAI MULT, PLĂTEȘTI MAI PUȚIN!”
Prezentul Regulament reprezintă documentul în baza căruia urmează să se desfășoare,
începând cu data de 5 iulie 2016 campania intitulată ,,Reciclezi mai mult, plătești mai puțin!”
denumită în continuare Campania, stabilind reguli și condiții de participare în acord cu
prevederile legale în vigoare.
SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI
1.1. Organizatorul Campaniei este Asociația Sistemul Național de Reciclare a Bateriilor
(denumit în continuare ,,Organizatorul”), cu sediul social în Strada Marcel Iancu, nr. 3-5,
sector 2, București, înregistrată sub nr. 28/04.03.2010 în Registrul Asociațiilor și
Fundațiilor, CUI 266555357, telefon 021.528.03.76, reprezentată legal de dna. Elena Ion,
Președinte.
1.2. Pentru acest proiect, Organizatorul are susținerea Liga Asociațiilor de Proprietari
Habitat cu sediul în Aleea Barajul Iezeru, nr. 6A, Cladirea CEDRU, etaj 1, cam.107, sector 3,
București, reprezentată legal de dl. Mihai Mereuță, Președinte.
1.3. Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament care este
obligatoriu pentru toate Asociațiile de proprietari (denumite în continuare Participanți).
Regulamentul oficial este întocmit și va fi făcut public conform legislației aplicabile în
România.
1.4. Participanții la Campanie sunt obligați să respecte termenii și condițiile prezentului
Regulament oficial al Campaniei (denumit în continuare ,,Regulamentul oficial”).
1.5. Regulamentul oficial este disponibil în mod gratuit oricărei persoane interesate,
oricând pe perioada Campaniei pe www.snrb.org, www.colecteazabaterii.ro și
www.habitaturban.ro
1.6. Organizatorul își rezervă dreptul de a completa și/sau modifica Regulamentul oficial,
completarea și/sau modificarea urmând a fi adusă la cunoștința publică pe www.snrb.org,
www.colecteazabaterii.ro și www.habitaturban.ro
SECȚIUNEA 2. LOCUL ȘI DURATA DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI
2.1. Campania se va desfășura în perioada 5 iulie – 30 Noiembrie 2016 și este organizată în
asociațiile de proprietari din București, membre în Liga Habitat.
SECȚIUNEA 3. DREPTURI ȘI CONDIȚIILE DE PARTICIPARE
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3.1. La Campanie poate participa orice asociație de proprietari de pe raza municipiului
București care respectă condițiile prezentului Regulament.
3.2. Participarea în această Campanie implică acceptarea integrală și liber consimțită a tuturor
prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament, precum și posibilitatea folosirii
în scop publicitar a numelui, adresei, fotografiilor cu câștigătorii, fără nici un fel de plată
aferentă.
3.3. Dreptul de participare aparține în exclusivitate Participantului, care îndeplinește condițiile
impuse de Regulament. Dreptul de participare în Campanie este anulat automat în situația în
care un Participant furnizează date sau informații false, eronate sau necorespunzătoare în
completarea datelor personale.
3.4. În cazul în care, în urma verificărilor desfășurate de către Organizator, rezultă că procesul
de participare a fost fraudat sau a existat o încercare de fraudare a acestuia, Organizatorul își
rezervă dreptul de a descalifica respectivii Participanți.
3.5. Asociațiile care nu îndeplinesc condițiile impuse de Regulament, nu au dreptul să participe
la această Campanie și nu pot intra în posesia premiului.
SECȚIUNEA 4. MECANISMUL CAMPANIEI
Pentru a putea participa la Campanie, Participanții (Asociațiile de proprietari) trebuie să
îndeplinească cumulativ următoarele condiții:
4.1. Să își exprime dorința de participare în campanie printr-un e-mail trasmis la adresa
helpdesk@colecteazabaterii.ro cu subiectul ,,Campanie asociații proprietari”, telefonic la
031.821.3333 sau prin contactarea reprezentanților Liga Habitat și să semneze acordul de
parteneriat anexat la prezentul Regulament;
4.2. Să asigure amplasarea cutiilor de colectare baterii puse la dispoziție de către Organizator,
astfel: 1 cutie la avizierul fiecărei scări de bloc și 1 cutie la biroul administratorului;
4.3. Să aducă la cunoștința locatarilor informații despre campania în desfășurare cu privire la
colectarea de baterii: distribuire flyere, expunerea vizibilă a afiselor – un afiș la avizierul
fiecărei scări de bloc și 1 afiș la biroul administratorului;
4.4. Să solicite telefonic la nr. 031.821.3333
sau pe email la adresa
helpdesk@colecteazabaterii.ro, colectarea bateriilor in cazul in care recipientul se umple (3/4)
urmând sa fie intocmit si un proces verbal ;
4.5. Reprezentantul asociației are obligația să fie prezent la preluarea bateriilor sau să
desemneze un colocatar care să certifice împreuna cu reprezentantul Organizatorului
cantitatea colectată
4.6. În cazul în care nu poate fi prezent, Participantul nu poate să conteste cantitatea colectată
la fiecare solicitare, deci nu poate contesta nici cantitatea colectată la finalul perioadei de
concurs.
4.7. Participanții au obligația de a preda cantitățile colectate doar Organizatorului campaniei.
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4.8. Prin înscrierea în Campania ,,Reciclezi mai mult, plătești mai puțin”, Participanții își asumă
răspunderea că datele furnizate le aparțin în totalitate. Organizatorul nu își asumă
răspunderea pentru înscrierea unor date incorecte sau unor date care aparțin altor
consumatori.
4.9. Situația cantităților colectate de la Participanți – intermediare și finale – vor fi publicate
pe site-ul www.colecteazabaterii.ro în secțiunea dedicată campaniei Reciclezi mai mult,
plătești mai puțin!
4.10. Costurile de ridicare a bateriilor uzate si ale materialelor vor fi suportate integral de
Organizator.
4.11. Organizatorul își rezervă dreptul de a verifica pe tot parcursul campaniei starea
materialelor oferite.
SECȚIUNEA 5. CONDIȚII DE VALIDARE
5.1. Verificarea bateriilor uzate colectate se face la reciclator, iar Organizatorul își rezervă
dreptul de a descalifica orice participant care nu respectă compoziția bateriilor uzate
colectate(baterii plumb acid sau care depășesc 3 kg).
5.2. Organizatorul va efectua verificarea cantităților de baterii portabile uzate primite, iar
participarea în Campanie va fi validată doar în urma acestei verificări.
5.3. În clasamentul lunar se iau în considerare doar participanții ale căror cantități de baterii
colectate au fost deja preluate și recepționate la reciclator în luna respectivă;
5.4. Frecvența de colectare este dependentă de nivelul de umplere al recipientelor de
colectare și de solicitarile de ridicare facute de către administatorii asociațiilor de locatari;
5.5. Bateriile plumb-acid și cele cu greutăți mai mari de 3 kg nu fac obiectul acestei campanii
și nu vor fi colectate;
5.6. Cantitatea minimă de baterii uzate colectate pentru un Participant (asociație de
proprietari) este de 30 kg în medie/lună.
SECȚIUNEA 6. PREMIILE OFERITE
6.1. La sfârșitul Campaniei se vor acorda premii primelor cinci asociații de locatari care au
colectat cele mai mari cantități de baterii uzate. Premiul constă în înlocuirea sistemului de
iluminat cu un sistem economic de iluminare (pe bază de senzori sau becuri economice).
6.2. Valoarea totală a premiilor oferite poate fi de maxim 35.000 de lei.
6.3. Cantitatea minimă pentru intrarea în posesia premiului a unei asociații de locatari este de
200 kg/per campanie.
6.4. Premiul oferit în cadrul Campaniei va fi însoțit de garanția de conformitate prevăzută de
lege (certificat de garanție), iar pentru orice solicitare a câștigătorului legată de
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neconformitatea premiului, acesta se va adresa direct societăților de service indicate în
documentele însoțitoare ale premiului.
Organizatorul Campaniei nu va putea răspunde solicitărilor venite din partea câștigătorului,
referitoare la problemele care pot apărea la premiul acordat, toate solicitările putând fi
soluționate de compania producătoare și de unitățile de service indicate de către aceasta.
6.4. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica numărul de premii acordate în funcție de
numărul de Participanți înscriși și activi în Campanie.
6.5. Câștigătorul va primi doar premiul expres prevăzut în Regulamentul Oficial și nu poate
cere modificarea naturii, modelului, cantității, condițiilor și modului de acordare a premiului
și nici nu se va acorda contravaloarea premiului în bani.
6.6. În situația în care un câștigător refuză să accepte premiul câștigat sau nu poate beneficia
de acesta din motive independente de Organizator, respectivul premiu nu va fi înlocuit cu un
alt premiu sau beneficiu și nici nu se va acorda contravaloarea premiului în bani.
6.7. Premiile vor fi acordate astfel: la finalul campaniei, după centralizarea datelor și
întocmirea clasamentului final vor fi desemnate Asociațiile de locatari care au colectat cele
mai multe baterii uzate.
SECȚIUNEA 7. METODOLOGIA DE DESEMNARE ȘI VALIDARE A CÂȘTIGĂTORILOR
7.1. Toți participanții care predau în mod gratuit bateriile colectate în cadrul Campaniei către
Organizator și care respectă prevederile prezentului Regulament, intră in competiția pentru
premiile oferite la finalul Campaniei.
7.2. La finalul fiecărei luni de Campanie, are loc întocmirea clasamentului, în vederea acordării
premiilor de la sfarsitul campaniei. Situația se va întocmi prin însumarea cantităților colectate
de la fiecare Participant în parte în perioada derulării campaniei, menționând data colectării
și cantitatea de baterii preluate de către reprezentanții Organizatorului.
7.3. În perioada 1 – 15 decembrie vor fi centralizate și analizate rezultatele totale pe fiecare
participant în ceea ce privește cantitatea totală de deșeuri de baterii colectate, prin însumarea
cantităților ridicate la fiecare colectare. În funcție de volumul de solicitări de colectare de la
finalul Campaniei, perioada mai sus menționată poate suferi modificări cu anunțarea pe
www.colecteazabaterii.ro
7.4. Câștigătorii vor fi contactați telefonic pentru a se realiza identificarea, validarea și
comunicarea modalității de intrare în posesie a premiului. Organizatorul va stabili impreuna
cu Castigatorul și cu furnizorul cum se va produce lucrarea de schimbarea a sistemului de
iluminat cu unul eco-smart.
7.5. În cazul în care aceștia nu vor putea fi contactați conform celor de mai sus sau declară că
nu acceptă premiul, vor fi decăzuți din drepturi și se va apela la rezervă, urmându-se același
proces de validare. În cazul în care rezerva nu este validată, premiul nu se va mai acorda.
7.6. Câștigătorii vor fi contactați de Furnizor pentru inceperea lucrarilor in max. 30 de zile sau
in functie de termenul stabilit anterior.
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7.7. La recepționarea premiului, reprezentantul asociatie de locatari trebuie să prezinte în
original un document valabil de identitate și să completeze un proces verbal de predareprimire in numele asociatiei de locatari.
7.8. Orice eroare și/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate Organizatorului nu
atrage răspunderea acestuia, acuratețea datelor de contact furnizate de participanți fiind în
responsabilitatea exclusivă a acestora. Organizatorul nu este responsabil nici în cazul în care
un Participant desemnat câștigător nu poate fi contactat din cauza numelui, adresei sau
numărului de telefon incorect.
7.9. Reclamațiile referitoare la premiul câștigat ulterioare momentului semnării procesului
verbal de predare-primire nu vor fi luate în considerare de către Organizator.
7.10 În cazul în care premiul nu poate fi livrat/ lucrare nu poate fi efectuata din motive
independente de Organizator timp de 30 de zile, premiile se anulează și nu mai pot fi
revendicate.
7.11. Va fi invalidat câștigătorul în urmatoarele cazuri:
-

Câștigătorul nu respectă termenii și condițiile acestui Regulament;

-

Câștigătorul nu respectă condițiile de validare prezentate în Regulament;

-

Câștigătorul nu poate fi contactat pentru validarea telefonică conform termenelor
menționate în prezentul Regulament;

-

Câștigătorul refuză premiul.

SECȚIUNEA 8. RĂSPUNDERE
8.1. Organizatorul și partenerii săi implicați în organizarea Campaniei nu își asumă
răspunderea pentru imposiblitatea participării la Campanie datorită unor cauze care nu
depind direct de ei.
8.2. Organizatorul nu este responsabil pentru neconformitățile care sunt/pot apărea la
premiile acordate.
8.3. În cazul în care câștigătorii refuză premiul sau nu pot fi validați în termenul prevăzut în
Regulament, aceștia vor fi invalidați iar premiile nu se vor mai acorda.
8.4. Prin înscrierea în Campanie, participanții sunt de acord să respecte Regulamentul Oficial,
precum și toate deciziile luate de Organizator în toate aspectele legate de implementarea
Campaniei.
8.5. Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru validitatea datelor personale furnizate de
către Participanti.
8.6. Organizatorul nu are nicio obligație de a întreține corespondența cu solicitanții unor
revendicări ce apar ulterior termenelor stabilite în prezentul Regulament Oficial sau ulterior
încheierii Campaniei.
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8.7. Organizatorul Campaniei nu își asumă răspunderea pentru situațiile în care un Participant
nu poate accesa site-ul www.colecteazabaterii.ro din motive care nu țin de funcționalitatea
aplicației sau situații în care datele completate în aplicația de participare conțin erori, sunt
incomplete și/sau aparțin altei persoane.
SECȚIUNEA 9. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE
9.1. Prin participarea la Campanie, Participanții sunt de acord cu prevederile prezentului
Regulament. Nefurnizarea datelor cu caracter personal solicitate, va împiedica participarea la
Campanie.
9.2. Organizatorul este înregistrat la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării
Daatelor cu Caracter Personal cu numărul 28021 și se obligă să respecte prevederile Legii nr.
677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal
și libera circulație a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul la acces de date,
dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și
dreptul de a se adresa justiției.
9.3. Organizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea și să asigure securitatea
prelucrării datelor personale ale participanților la Campanie și să le utilizeze conform
prezentului Regulament oficial și legislației în vigoare.
9.4. Următoarele date personale vor fi colectate pe durata Campaniei și utilizaate în scopul
desfășurării acesteia de la toți participanții: nume, prenume, adresa poștală, adresă de e-mail,
nr. de telefon. Prin participarea la Campanie și transmiterea datelor personale, participanții
își exprimă acordul explicit pentru prelucrarea Datelor Personale în scopul desfășurării
prezentei Campanii.
9.5 Furnizarea datelor personale este benevolă și se face în scopul participării la Campanie.
Refuzul de a furniza datele personale determină neparticiparea la Campanie.
9.6 Fiecare participant are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit și fără nici o
justificare, ca datele care îl vizează să fie prelucrate de Organizator, adresând în acest sens o
cerere scrisă, semnată și datată.
SECȚIUNEA 10. REGULAMENTUL OFICIAL
10.1. Acest Regulament prezintă condițiile pe care participanții la Campanie trebuie să le
îndeplinească pentru a fi considerați eligibili. Înscrierea în acestă Campanie înseamnă pentru
participanți aderarea necondiționată și irevocabilă la termenii acesteia.
10.2. Prezentul Regulament este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant pe
www.colecteazabaterii.ro si www.snrb.org.
10.3. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prevederile prezentului Regulament, în
măsura în care analiza privind eficacitatea campaniei o vor impune și pentru a asigura
obiectivitatea, transparența și cât mai larga participare în cadrul campaniei ecologice în
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scopuri educaționale, cu obligația de a anunța publicul în mod oficial, în aceeași manieră în
care a fost făcută și informarea inițială.
SECȚIUNEA 11. ÎNCETAREA CAMPANIEI
11.1. Prezenta Campanie poate înceta înaintea termenului menționat în Secțiunea 2, în cazul
apariției unui eveniment ce constituie forță majoră, inclusiv în cazul imposibilității
Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a continua prezenta Campanie sau
printr-o decizie a Organizatorului, dar numai după anunțarea prealabilă a publicului pe
www.colecteazabaterii.ro si/sau www.snrb.org.
11.2. Întreruperea Campaniei din motivele indicate mai sus, determină încetarea obligațiilor
Organizatorului în raporturile cu participanții.
SECȚIUNEA 12. LITIGII
12.1. În cazul unor litigii apărute între Organizator și participanții la Campanie, acestea vor fi
soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile
implicate în litigiu se vor adresa pentru soluționare instanțelor competente române, în
jurisdicția cărora se află Organizatorul.
12.2.Orice reclamații sau sesizări referitoare la Campanie se primesc în scris pe adresa
helpdesk@colecteazabaterii.ro sau helpdesk@snrb.org
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ACORD DE PARTICIPARE ÎN CAMPANIA ,,RECICLEZI MAI MULT, PLĂTEȘTI MAI PUȚIN!”
Asociația de ............................................................................................., cu sediul central
în .................................................................., cod fiscal ................................., înregistrată
la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. ......................................................., reprezentată
prin ............................................................. în calitate .................................., nr. de telefon
......................................, adresă de e-mail ..........................................................................
Este de acord să participe în perioada 5 iulie – 30 noiembrie 2016 în campania de informare,
conștientizare și stimulare a colectării selective a bateriilor și acumulatorilor portabili uzați
,,Reciclezi mai mult, plătești mai puțin!” organizată de Asociația Sistemul Național de Reciclare
a Bateriilor (SNRB), cu următoarele scări de bloc .................................................................., cu
un nr. total de locatari ........................................................................, de la adresa
.....................................................................................................................................................
Campania se realizează în cu sprijinul Liga Asociațiilor de Proprietari Liga Habitat și prevede
un mecanism de premiere pentru scările de bloc participante cu un fond de premiere de
maxim 35.000 lei pentru administrațiile care colectează cea mai mare cantitate de baterii
uzate.
Suntem de acord ca în acest proiect Asociația:
 Să accepte amplasarea vizibilă a cutiilor pentru colectarea bateriilor la avizier și la
biroul administratorului
 Să accepte condițiile campaniei de pe www.colecteazabaterii.ro
 Să accepte postarea a 2 afișe de informare (unul la avizier și unul la biroul
administratorului)
 Să accepte diseminarea informațiilor în comunitate – să anunțe și să promoveze
proiectul în rândul locatarilor, în cadrul ședințelor și să îi încurajeze să participe la
concurs
 Să se implice în identificarea celei mai bune modalități de colectare a bateriilor uzate
 Să stabilească o persoană de contact care va ține legătura cu organizatorul pe toată
perioada derulării proiectului
 Să anunțe la telefon 031.821.3333 umplerea recipientului si necesitatea colectării
 Să continue colectarea selectivă și după finalizarea proiectului.
Data
Reprezentant Asociație

Asociația Sistemul Național de Reciclare a Bateriilor
Elena Ion - Președinte
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