Warszawa, 07 kwietnia 2020 r.

Szanowni Nauczyciele i Wychowawcy,
W nawiązaniu do bardzo trudnej sytuacji epidemiologicznej w Polsce i czasowego zamknięcia
Placówek Oświatowych Zarząd REBA O.O. S.A. podjął decyzję o zmianie Regulaminu V-tej
Edycji konkursu „Edukujemy – Pomagamy” w zakresie przesunięcia terminów zgłoszenia do
konkursu i odbiorów baterii oraz terminów rozstrzygnięcia konkursowego.
Przedstawiamy najważniejsze punkty regulaminu które uległy zmianie:
1. W ciągu 14 dni od dnia ponownego otwarcia placówek oświatowych przyjmujemy
zgłoszenia do konkursu i zgłoszenia odbiorów zużytych baterii z tych placówek
oświatowych które biorą udział w konkursie.
2. Odbiory będziemy realizowali w ciągu następnych dwóch miesięcy od dnia pierwszych
zgłoszeń z placówek oświatowych po ich ponownym otwarciu a rozstrzygnięcia
konkursowe będą zapadały w następnym miesiącu po zrealizowaniu wszystkich
odbiorów zgłoszeń konkursowych.
3. Niezwłocznie po ogłoszeniu wyników konkursu przystąpimy do wysyłki podziękowań
w kategorii POMAGAMY i wysyłki nagród w kategorii RYWALIZUJEMY zgodnie z
zapisami regulaminowymi dotychczas obowiązującymi w tym zakresie. W przypadku
braku możliwości zorganizowania gali kończącej V-tą edycję konkursu wszystkim
laureatom i wyróżnionym placówkom oświatowym prześlemy przyznane nagrody.
4. Potrzebę odbioru baterii należy zgłaszać bezpośrednio do REBA:
- logując się na indywidualne konto placówki na stronie www.reba.pl
- za pośrednictwem nr infolinii 801 363 373,
- e-mail na adres biuro@reba.pl
Przypominamy o tym aby zgodnie z instrukcją obsługi pojemnika na naszej stronie www.reba.pl zużyte
baterie przenośne były wrzucane do pojemnika wewnątrz którego jest specjalny worek a następnie prosimy
o należyte zabezpieczenie pełnego pojemnika do odbioru aby worek zamykał dostęp do baterii w pojemniku.
Prosimy również aby zużyte baterie przynoszone do placówki oświatowej były bez uszkodzeń mechanicznych
oraz gabarytowo nie przekraczały rozmiaru baterii mieszczących się w otworze wrzutowym w pojemniku.
Przypominamy również ażeby w przypadku zbierania akumulatorków niestandardowych, metalowe końcówki
baterii zakleić taśmą izolacyjną, aby wyeliminować możliwość spięcia w zetknięciu stykowym z drugą baterią.

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych
życzymy Państwu
spokoju i cierpliwości w zdalnej pracy z młodzieżą oraz wiary i nadziei w to że
przeżywane trudności wyzwolą w Nas Wszystkich nowe pokłady dobra i chęci
współpracy oraz refleksję nad dotychczasowym sposobem i stylem życia.
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