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Regulament de participare în cadrul Campaniei de colectare
a Deșeurilor de Echipamente Electrice și Electronice și a Deșeurilor
de Baterii și Acumulatori portabili

„Olimpiada deşeurilor” 2018-2019

1. Organizatori
Organizatorii Campaniei de colectare a Deșeurilor de Echipamente Electrice și Electronice
(DEEE) și a Deșeurilor de Baterii și Acumulatori Portabili (DBA) sunt:
CCR Logistics System Ro SRL având sediul în Bucureşti, Calea Dorobanţi, nr. 53, sector
1, telefon +021 2000 493, fax +021 374 833 588, e-mail office@ccrromania.ro,
CCR Rebat Ro SRL având sediul în Bucureşti, Calea Dorobanţi, nr. 53, sector 1, telefon
+021 2000 493, fax +021 374 833 588, e-mail office@ccrromania.ro,
S.C. CCR RO WASTE MANAGEMENT SYSTEMS S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Calea
Dorobanţi, Nr 53, Sector1, Telefon: 021.201.08.08; 021.200.04.93, Fax: 021.200.04.94,
adresa de email: office@ccrromania.ro, denumite in continuare CCR,
Și
Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureș, având sediul în Târgu Mureș, Str. V. Babes nr 11,
jud. Mureș, telefon 0265 213 779,
prin Unitățile de învățământ înscrise in Campanie,
denumiți în continuare Organizatori
2. Perioada de desfăşurare
Campania de colectare a DEEE și DBA se desfășoară în perioada 17 septembrie 2018 – 31
mai 2019. Data limită de depunere a DEEE și DBA în unitatea de învățământ este 31 mai
2019. Acordarea premiilor către câștigători se va face la o dată anunțată în prealabil de
CCR, înainte de încheierea anului școlar.
Regulamentul este întocmit și poate fi făcut public, conform legislaţiei aplicabile în România.
3. Participanţii
Participă la campanie copiii din clasele/grupele care au fost inscrise in baza formularului
depus de reprezentanții unităților de invățământ din județul Mureș.

1

`
Cantităţile predate de copii se vor depozita in cutiile de colectare alocate fiecărei
clase/grupe, profesorul coordonator din fiecare clasă ținând evidența deșeurilor predate de
copii.
Predarea DEEE şi DBA către CCR se face în baza comenzii trimise de profesorul
coordonator de programe și proiecte către reprezentatul CCR, cantitatea de DEEE și DBA
predată se va înscrie intr-un borderou de predare, menționând clasele/grupe deponente,
greutatea și tipul deşeului.
Participanţii la Campania ”Olimpiada deșeurilor” sunt obligaţi să respecte termenii şi
condiţiile prezentului Regulament.

4. Premiile
Clasele participante la campanie pot câștiga următoarele premii la finalul campaniei:
Clasele/Grupele din unitățile de invățământ participante la campanie pot câștiga următoarele
premii:
▪ 3 premii pentru clasele/grupele din unitățile de învățământ care colectează cele mai
mari cantități de deșeuri de baterii și acumulatori portabili.
şi
▪ 2 premii pentru clasele/grupele din unitățile de învățământ care colectează cele mai
mari cantități de DEEE-uri.
Premiile constau în echipamente sportive şi echipamente electrice sau electrocasnice, iar
clasa/grupa cu cea mai mare cantitate de DBA colectată în campanie va beneficia de o
excursie.
5. Mecanismul de desfăşurare
Toți copiii care depun in cutiile special amenajate DEEE și DBA, în perioada 17 septembrie
2018 – 31 mai 2019, intră în cursa câștigării premiilor menționate la punctul 4.
La predarea DEEE și DBA profesorul coordonator din fiecare clasă/grupă va completa intr-un
tabel: numele, prenumele copilului, cantitatea depusă, data depunerii DEEE și/sau DBA.
Profesorul coordonator de programe si proiecte din școală/grădiniță va completa, la rândul
său, un tabel cu clasele/grupele care au predat deșeuri și greutatea deșeurilor, cântărită prin
mijloace proprii sau la momentul preluării de către operatorul autorizat indicat de CCR.
În cazul identificării de către Organizatori a unor persoane care influenţează sau facilitează
câştigarea premiilor puse în joc, aceștia îşi rezervă dreptul de a apela la toate mijloacele
legale pentru urmărirea în instanţă a persoanelor respective şi de a recupera eventualele
prejudicii cauzate.
6. Desemnarea câştigătorilor
Câştigătorii Campaniei ”Olimpiada deşeurilor" se declară în urma centralizării de către CCR
a cantităților colectate de fiecare unitate de învățământ înscrisă in campanie. În urma
centralizării datelor se va determina clasamentul final al Campaniei ”Olimpiada deşeurilor".
Premierea câștigătorilor se va face la o dată care va fi anunțată în prealabil de către CCR. La
primirea premiului, reprezentantul clasei/grupei câștigătoare va semna un Proces Verbal de
Predare - Primire a premiului.
Nu se acordă contravaloarea în bani a premiilor.
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7. Erori
Reclamaţiile cu privire la premiul câştigat efectuate după data de semnare a ProcesuluiVerbal de Predare-Primire a premiului nu vor fi luate în considerare şi nu vor fi
responsabilitatea Organizatorilor.
În caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice acte de natură a afecta imaginea
Organizatorilor, aceştia îşi rezervă dreptul de a lua toate măsurile necesare pentru
remedierea situaţiei apărute.
8. Protecţia datelor personale
Participanţilor la Campania ”Olimpiada deşeurilor" le sunt ocrotite drepturile în conformitate
cu prevederile Legii 677 / 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor
cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.
Prin participarea la Campania ”Olimpiada deşeurilor" participanţii sunt de acord că, în cazul
în care vor câştiga, numele şi fotografia să poată fi făcute publice şi folosite în scopuri
publicitare de către Organizatori, în diverse materiale tipărite, fără nici un fel de pretenţie
legată de acest aspect.
9. Litigii
Eventualele litigii apărute între organizatori şi participanţii la prezenta Campanie se vor
rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi
soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente.
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