REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI DE COLECTARE A BATERIILOR UZATE ÎN CADRUL
EVENIMENTULUI BIKEFEST – ENERGY BOUTIQUE
Prezentul Regulament reprezintă documentul în baza căruia urmează să se desfășoare, în data
de 01 – 02.09.2018 în cadrul evenimentul Bikefest, campania de reciclare a bateriilor prin
intermediul conceputului Energy Boutique, 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. Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, care este
obligatoriu pentru toți participanții. Regulamentul oficial este întocmit și va fi făcut public
conform legislației aplicabile în România.
1.3. Participanții la Campanie sunt obligați să respecte termenii și condițiile prezentului
Regulament oficial al Campaniei (denumit în continuare ,,Regulamentul oficial”).
1.4. Regulamentul oficial este disponibil în mod gratuit oricărei persoane interesate,
oricând pe perioada Campaniei pe www.colecteazabaterii.ro si www.snrb.org
1.5. 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.colecteazbaterii.ro si www.snrb.org
1.6. Această Campanie nu este în niciun fel sponsorizată, administrată sau organizată
integral sau în colaborare cu Facebook.
SECȚIUNEA 2. LOCUL ȘI DURATA DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI
2.1. Campania se va desfășura în perioada 01-02 septembrie 2018 în Parcul Izvor și este
organizată în cadrul evenimentului „Bikefest”. Rulota Energy Boutique se va afla în Parcul Izvor
până duminică la ora închiderii. Campania va fi promovată online pe site-ul
www.colecteazabaterii.ro/www.snrb.org
și
pe
pagina
de
Facebook
www.facebook.com/colecteazabaterii/snrb
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SECȚIUNEA 3. DREPTURI ȘI CONDIȚIILE DE PARTICIPARE
3.1. La Campanie poate participa orice persoană fizică, fără limită de vârstă, indiferent de
naționalitate, domiciliu, rasă, sex sau religie, rezidentă în România 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 o persoană 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. La această Campanie nu pot participa angajații Organizatorului.
3.6. Persoanele 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 trebuie să îndeplinească cumulativ
următoarele condiții:
4.1 Sa predea bateriile la rulota Energy Boutique aflată în parcul Izvor pentru a fi eligibili în a
beneficia de premiile puse la dispoziție de Organizator.
4.2 Premile vor fi acordate altfel și se acordă în limita stocului disponibil:
- 20 baterii uzate - pompe, kit-uri de vulcanizare
- 60 baterii uzate – imbusuri
- 100 baterii uzate – tricou sau cască
- Participantul care va preda cele mai multe baterii, va primi o brățară fitness
4.3 Bateriile urmează sa fie cântărite sau numărate pe loc de organizatori. În funcție de
cantitatea obținută participantul își va primi premiul. Dupa primirea premiului, participantul
va semna un proces verbal de predare primire (pe baza de centralizator).
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4.4. Să aduca la cunoștință participanților la eveniment informații despre campania în
desfașurare cu privire la colectarea de baterii (distribuirea de flyere).
4.5 Prin înscrierea în Campanie, 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.
4.7. Câștigătorii vor fi anunțati pe site-ulși pe pagina de Facebook a evenimentului (poze,
nume).
SECȚIUNEA 5. CONDIȚII DE VALIDARE
5.1. Deschiderea plicurilor și verificarea bateriilor uzate colectate se face de Organizator, 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. Bateriile plumb-acid și cele cu greutăți mai mari de 3 kg nu fac obiectul acestei campanii
și nu vor fi colectate;
5.3. Vor fi șterse comentariile obscene, politice sau orice gen de texte care promovează
violența sau au un limbaj neadecvat.
SECȚIUNEA 6. PREMIILE OFERITE
6.1. 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.
6.2. 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.
6.3. 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.
6.4. Premiile vor fi acordate conform conditiilor stipulate la sectiunea 4.
SECȚIUNEA 7. METODOLOGIA DE DESEMNARE ȘI VALIDARE A CÂȘTIGĂTORILOR ȘI LIVRAREA
PREMIULUI
7.1. Toți participanții care predau în mod gratuit către rețeaua de puncte de colectare SNRB
plicuri/cutii cu baterii portabile uzate și care respectă prevederile prezentului Regulament,
intră în competiția pentru premiile oferite.
7.2. Tabelul cu câștigători va fi publicat pe rețele media.
7.3. Reclamațiile referitoare la premiul câștigat ulterioare momentului semnării procesului
verbal de predare-primire nu vor fi luate în considerare de către Organizator.
Str. Aromei nr. 88, etaj 1, Sector 2, Bucuresti, RO- 023786
Tel: 021.528.03.76 / Call center : 031.821.3333 / Fax: 021.528.03.70
E-mail: office@snrb.org/ Web : www.snrb.org
www.facebook.com/ASNRB
Organizatie colectiva de management a deseurilor de baterii portabile

7.4. 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 refuză premiul.

SECȚIUNEA 8. DREPTURI DE AUTOR
Participantul este unic responsabil asupra oricăror consecințe directe sau indirecte ce pot
apărea ca urmare a postării unor imagini inadecvate sau cu drepturi de autor pe
www.facebook.com
SECȚIUNEA 10. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE
10.1. Prin participarea la Campanie, Participanții sunt de acord cu prevederile prezentului
Regulament. Nefurnizarea datelor cu caracter personal solicitate, va împiedica participarea la
Campanie.
SECȚIUNEA 11. REGULAMENTUL OFICIAL
11.1. 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.
11.2. Prezentul Regulament este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant pe
www.colecteazabaterii.ro si www.snrb.org.
11.3. 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
scopuri educaționale, cu obligația de a anunța publicul în mod oficial, în aceeași manieră în
care a fost făcută și informarea inițială.
SECȚIUNEA 13. LITIGII
13.1. 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.
13.2.Orice reclamații sau sesizări referitoare la Campanie se primesc în scris, la adresa
București, Strada Aromei, nr.88, Etaj 1, sector 2 de către Organizator sau pe adresa
helpdesk@colecteazabaterii.ro sau office@snrb.org
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