Regulamin IV-tej edycji Konkursu
zbiórki zużytych baterii w placówkach oświatowych i wychowawczych na
terytorium Polski pod hasłem „Edukujemy-Pomagamy”
REGULAMIN KONKURSU
1.
W nawiązaniu do pkt. IV Regulaminu ogólnego ( Promocje REBA i współpraca z Partnerami ) REBA O.O. S.A.
ogłasza czwartą edycję Ogólnopolskiego Konkursu „ Edukujemy – Pomagamy ” na okres zbiórki zużytych
baterii i akumulatorów przenośnych (zwany dalej Konkursem), który obowiązuje już od dnia 1 kwietnia
2018 roku i trwać będzie do dnia 31 marca 2019 roku. W dniu 31 marca 2019 roku do godziny 24:00 REBA
O.O.S.A. ( zwana dalej: REBA) będzie przyjmować ostatnie zgłoszenia odbioru pojemników z bateriami.
2.
Zapraszamy do współpracy żłobki/przedszkola, szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe z terenu całej
Polski.
Przystąpienie do Konkursu zbiórki REBA jest dobrowolne i może być dokonane do dnia 31 marca 2019 roku.
3.
W Konkursie mogą wziąć udział wszystkie placówki oświatowe, które współpracują z REBA i mają podpisaną
umowę o świadczenie usług w zakresie odbioru zużytych baterii.
Warunkiem przystąpienia do IV edycji Konkursu jest przesłane do dnia 31 marca 2019 roku prawidłowo
wypełnionej deklaracji uczestnictwa stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
Deklaracje można przesłać w formie elektronicznej na adres biuro@reba.pl, fax-em 22 550-61-09 lub listownie na
adres: REBA Organizacja Odzysku SA; ul. Kubickiego 19 lok. 16; 02-954 Warszawa.
4.
Prawidłowo wypełniona deklaracja uczestnictwa zawiera zaznaczoną jedną z dwóch grup konkursowych:
KONKURUJEMY

POMAGAMY

Konkurujemy – placówka oświatowa rywalizuje o nagrody rzeczowe.
Pomagamy – placówka oświatowa wspiera działalność fundacji dobroczynnej.
5.
W przypadku wyboru grupy KONKURUJEMY należy zaznaczyć jedną z trzech kategorii oraz podać liczbę
uczniów lub podopiecznych danej placówki oświatowej:

- ŻŁOBKI/PRZEDSZKOLA
- SZKOŁY PODSTAWOWE
- SZKOŁY PONADPODSTAWOWE

6.
Dla grupy KONKURUJEMY w poszczególnych kategoriach przyznawane będą nagrody ze względu na:
1) największą masę baterii zebraną przez daną placówkę oświatową – 50 nagród,
2) największą masę zebranych baterii zebraną przez daną placówkę oświatową w przeliczeniu na
liczbę uczniów danej placówki ( średnia masa zebrana na jednego ucznia ) – 50 nagród.
Łącznie dla placówek oświatowych przeznaczonych będzie 300 nagród rzeczowych.
Wykaz nagród dla poszczególnych kategorii konkursowych stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
7.
W przypadku braku informacji o liczbie uczniów/podopiecznych placówka oświatowa będzie brana pod
uwagę tylko w zbiórce na „największą masę baterii zebraną przez daną placówkę oświatową”.
8.
W grupie POMAGAMY wolontariusze będą mogli wesprzeć Stowarzyszenie „Po Pierwsze Rodzina”
www.aga.org.pl .
Każda placówka oświatowa zgłoszona do grupy POMAGAMY tzw. „Wolontariusz” otrzyma dyplom
i podziękowania od Stowarzyszenia i REBA.
9.
Wyniki zbiórki w grupie konkurujących placówek oświatowych zostaną ogłoszone i podane do publicznej
wiadomości na stronie www.reba.com.pl do dnia 31 maja 2019 roku, a wręczanie i wysyłanie nagród odbędzie
się do dnia 10 czerwca 2019 roku.
10.
Lista wszystkich placówek oświatowych w grupie pomagających zostanie opublikowana i podana do publicznej
wiadomości na stronie www.reba.com.pl oraz przekazana do „Stowarzyszenia Po Pierwsze Rodzina” do dnia
30 kwietnia 2019 roku.
11.
Na przełomie maja i czerwca 2019 roku zostanie zorganizowana w Warszawie uroczystość podsumowująca
czwartą edycję Konkursu wraz z wręczeniem dodatkowych 15 nagród specjalnych dla Mistrzów Polski , tj.
placówek, które zebrały w grupie KONKURUJEMY największą w kg masę baterii w kraju ( po 5 nagród dla
każdej kategorii ) oraz 10 nagród specjalnych dla „Wolontariuszy” o najmocniej bijących sercach
bateryjnych którzy oddali największą masę baterii w Polsce.
12.
Placówki oświatowe uczestniczące w Konkursie w grupie KONKURUJEMY, które nie otrzymały żadnych
wyróżnień w dotychczasowych edycjach konkursu będą przystępowały do IV-tej edycji Konkursu z masą
baterii zgromadzoną od dnia 1 września 2014 roku. Placówki oświatowe, które otrzymały nagrody w I-szej lub/i
II-giej lub/i III-ciej edycji konkursu będą przystępowały do IV-tej edycji Konkursu z wyzerowanym kontem
zebranej masy baterii za okres, za który otrzymały nagrodę.
13.
Placówki oświatowe uczestniczące w Konkursie i deklarujące grupę POMAGAMY w I-szej, II-giej lub III-ciej
edycji konkursu również będą zaczynały zbiórkę z zerowym kontem zebranej masy baterii.

14.
Zgłoszenia odbioru baterii do następnej edycji konkursu przyjmowane będą od dnia 1 kwietnia 2019 roku do dnia
31 marca 2020 roku na zasadach określonych w następnym Regulaminie Konkursowym, który zostanie ogłoszony
w miesiącu wrześniu 2019 roku.
15.
REBA zastrzega jedynie, że następne edycje mogą mieć zmieniane cele pomocowe i ilości nagród przyznawanych
w poszczególnych kategoriach, o czym wszyscy uczestnicy Konkursu zostaną poinformowani w następnym
Regulaminie Konkursowym ogłoszonym w miesiącu wrześniu 2019 roku dla piątej edycji konkursu.
16.
REBA nie ponosi odpowiedzialności za ew. przedłużenie, skrócenie, zmiany lub odwołanie Konkursu z przyczyn
od niej niezależnych i jednocześnie zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania Konkursu.
17.
Reklamacje będą rozpatrywane na podstawie niniejszego Regulaminu Konkursu oraz powszechnie
obowiązujących przepisów prawa.
18.
Niniejszy Regulamin Konkursu obowiązuje od dnia 1 września 2018 roku do 30 czerwca 2019 roku i stanowi
integralną część aktualnie obowiązującego w REBA O.O. S.A. Regulaminu zbierania zużytych baterii w
placówkach oświatowych i wychowawczych, obowiązującego od 15 września 2014 roku, który jest dostępny na
stronie www.reba.com.pl.
19
Przetwarzanie danych osobowych – zakres i cel
Przekazanie danych zawartych w wypełnionych deklaracjach przez placówki oświatowe jest równoznaczne z wyrażeniem
zgody na przetwarzanie danych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.
U. z 2016 r. poz. 922 ) jedynie w celu przeprowadzenia Konkursu i ogłoszenia wyników zgodnie z Regulaminem Konkursu a
po ich wykorzystaniu zostaną niezwłocznie usunięte przez administratora danych którym jest REBA O.O. S.A.
W związku z wejściem w życie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27-042016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), REBA O.O. S.A.
jako administrator danych osobowych posiada Regulamin wdrożenia i stosowania w/w przepisów.
Przekazane dane zawarte w wypełnionych deklaracjach stanowią dobrowolną zgodę placówek oświatowych na przetwarzanie
danych osobowych i będą wykorzystane wyłącznie w celu realizacji Konkursu.

HARMONOGRAM UCZESTNICTWA W KONKURSIE:
- placówki współpracujące z REBA powinny zgłosić deklaracje wyboru kategorii i grupy konkursowej do dnia
31 marca 2019 roku – załącznik nr 1
- najpóźniej do 31 marca 2019 roku – zgłaszanie odbiorów pojemników z bateriami.
W przypadku pytań lub wątpliwości regulaminowych prosimy o kontakt mailowy biuro@reba.pl lub
telefoniczny za pośrednictwem Infolinii 0 801 363 373 lub pod nr. telefonu 22 550-61-08.

Warszawa, dnia 1 września 2018 roku

Zarząd REBA O.O. S.A.

