Regulamin zbiórki zużytych baterii w placówkach oświatowych i
wychowawczych
Szanowni Państwo,
wszystkie placówki oświatowe są zobowiązane do zapoznania się z treścią aktualnego
Regulaminu zbiórki zużytych baterii w placówkach oświatowych i wychowawczych REBA
O.O.S.A.
I. Zasady ogólne zbiórki zużytych baterii REBA
1. Regulamin organizowanego przez REBA zbiórki zużytych baterii w placówkach
oświatowych i wychowawczych (zwanego dalej "Zbiórką"), przeznaczonego dla placówek
oświatowych i wychowawczych, prowadzących Miejsca Odbioru zużytych baterii i
akumulatorów przenośnych (zwanych dalej: Miejsca Odbioru ) jest dokumentem
zawierającym wszystkie warunki uczestnictwa w tej zbiórce oraz ustala zasady obowiązujące
pomiędzy Uczestnikiem zbiórki, a Spółką REBA O.O.S.A., zwaną dalej REBA, będącą
organizatorem.
2. Przystąpienie do zbiorki REBA jest dobrowolne.
3. W zbiórce można wziąć udział po uprzednim wypełnieniu, podpisaniu przez osobę
upoważnioną do reprezentowania Instytucji i odesłaniu listownie do biura REBA O.O.S.A. z
siedzibą przy ulicy Kubickiego 19 lok. 16 w Warszawie; Kod pocztowy 02-954, umowy o
świadczenie usług w zakresie odbioru zużytych baterii (zwanej dalej: „Umowa”) oraz
zalogowanie się w systemie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który jest
dostępny na stronie internetowej programu REBA www.reba.pl lub zgłoszeniu uczestnictwa
telefonicznie za pośrednictwem Infolinii i przesłaniu do biura REBA wypełnionej i
podpisanej Umowy.
4. Uczestnikami zbiórki mogą być wyłącznie, usytuowane na terenie Polski:
A. Placówki Oświatowe,
w tym szkoły publiczne, szkoły prywatne, przedszkola, szkoły lub oddziały dla uczniów
posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, zorganizowane zgodnie z
przepisami wydanymi na podstawie art. 71b ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o
systemie oświaty, szkoły lub oddziały zorganizowane w zakładzie opieki zdrowotnej, w tym
w zakładzie opiekuńczo-leczniczym i zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, a także w
jednostce pomocy społecznej, w celu kształcenia dzieci i młodzieży przebywających w tym
zakładzie lub jednostce, w których stosuje się odpowiednią organizację kształcenia oraz
specjalne działania opiekuńczo-wychowawcze, zorganizowane zgodnie z przepisami
wydanymi na podstawie art. 71c ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie
oświaty,
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B. Placówki Wychowawcze inne niż wymienione w pkt „A” powyżej, o ile działają na
podstawie przepisów prawa.
C. Uczelnie Publiczne i Niepubliczne zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie Wyższym z
dnia 27 lipca 2005r. oraz prowadzone przez uczelnie domy studenckie.
D. Biblioteki i czytelnie
E. Domy kultury, kluby sportowe oraz inne podmioty zarządzające obiektami kultury
fizycznej i sportu
5. Poprzez zalogowanie się w systemie na stronie www.reba.pl lub telefonicznie za
pośrednictwem Infolinii, Uczestnik wyraża zgodę na gromadzenie, systematyzowanie i
przetwarzanie przez REBA w celach operacyjnych i marketingowych Programu, swoich
danych osobowych zgodnie z pkt I. 4 niniejszego Regulaminu. Warunkiem przystąpienia do
zbiórki zużytych baterii jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w zakresie
niezbędnym do realizacji zbiórki zużytych baterii.
6. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z wysyłką do placówki 1
pojemnika do zbiórki baterii [Pojemnik]. Rozpoczynając zbiórkę baterii należy zapoznać się z
zasadami eksploatacji ogniw galwanicznych, które są dostępne na stronie www.reba.pl.
Kolejne zapotrzebowanie na pojemniki wysyłane są na wyraźne życzenie uczestnika i należy
zgłosić ten fakt za pośrednictwem Infolinii, e-mail lub po zalogowaniu się przez stronę
internetową www.reba.pl. Po zgłoszeniu zapotrzebowania zostanie uruchomiona procedura
wysyłkowa. Zamówione pojemniki powinny dotrzeć na miejsce w ciągu trzech tygodni. Jeżeli
zamówienie nie zostanie zrealizowane w ciągu czterech tygodni, należy pilnie skontaktować
się z biurem REBA.
7. Odbiór baterii następuje po zgłoszeniu użytkownika prowadzącego miejsce odbioru
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
Inna forma zgłoszenia będzie akceptowana tylko dla placówki, która zostanie
indywidualnie poinformowana o takiej możliwości przez REBA.
8.Od momentu otrzymania pojemnika do zbiórki baterii od REBA do momentu jego
przekazania odpowiedniej jednostce, wyznaczonej przez REBA jako Operator Systemu,
odpowiedzialność za pojemnik i zgromadzone w nim przedmioty, w tym w szczególności
baterie, ponosi wyłącznie Uczestnik.
9. Każdorazowo po zgłoszeniu ilości zebranych kilogramów baterii, BOK REBA ma prawo
zweryfikowania przekazanych danych wg informacji przesłanych przez Operatora Systemu
(OS).
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10. W przypadku stwierdzenia nieścisłości w informacjach przekazanych przez Uczestnika i
OS, BOK REBA, po uprzednim skonsultowaniu się z Zarządem REBA, ma prawo uznać dane
przesłane przez OS, jako obowiązujące.
II. Warunki przystąpienia
1. Placówka zainteresowana przystąpieniem do zbiórki zużutych baterii staje się jego
Uczestnikiem po właściwym wypełnieniu, podpisaniu oraz doręczeniu Umowy do biura
REBA
.
2. Uczestnik jest zobowiązany wypełnić formularz zgłoszeniowy podając dane w sposób
pełny, czytelny i zgodny z prawdą. W zakładce "dane teleadresowe" należy podać dokładny
adres placówki, gdzie będzie ustawiony pojemnik do zbiórki baterii (do korespondencji), w
rubryce „Osoba Kontaktowa” – dane osoby odpowiedzialnej za zbieranie baterii w Placówce.
Zgłoszenia z adresem skrytki pocztowej nie będą przyjmowane.
3. REBA nie uwzględnia zgłoszeń niekompletnych, nieczytelnych, błędnych oraz
niepodpisanych. W przypadku otrzymania zgłoszeń niespełniających wymogów formalnych,
zgłoszenia takie nie będą rozpatrywane przez REBA.
4. Uczestnik powinien powiadomić biuro REBA o jakichkolwiek zmianach w danych ujętych
w karcie zgłoszeniowej w terminie 10 dni roboczych od wystąpienia zmiany.
III. Działalność Biura Obsługi Klientów
1. Wszelkie informacje związane z funkcjonowaniem zbiórki zużytych baterii REBA
Uczestnicy mogą uzyskać telefonicznie lub drogą korespondencji elektronicznej od BOK
REBA. Pracownicy BOK REBA zajmują się też, zapytaniami i reklamacjami odnośnie
zamówień oraz wszelkich operacji dokonywanych na kontach Uczestników.
2. Jeżeli pracownik BOK uzna za potrzebne ustalenie tożsamości osoby dokonującej
zgłoszenia telefonicznego, może zwrócić się o potwierdzenie prośby ustnej w formie
pisemnej. W takim przypadku informacje ustne tracą ważność.
IV. Promocje REBA i współpraca z Partnerami
1. Dla zwiększenia motywacji zbiórki zużytych baterii, REBA ma prawo ogłaszania promocji
lub akcji na okres przejściowy, dla których wprowadza stronę trzecią jako Partnera na czas
trwania promocji. O oddzielnych przepisach takich akcji REBA informuje Uczestników w
formie reklamy na stronie www.reba.pl lub w bezpośredniej korespondencji. Dla promocji na
okres przejściowy REBA ma prawo ustalać przepisy odbiegające od ogólnych, ale nie mogą
one naruszać interesu Uczestników.
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V. Obowiązki prowadzącego miejsce odbioru baterii i akumulatorów przenośnych:
1. Zgodnie z art. 51 ust. 1 Ustawy o bateriach i akumulatorach z dnia 24 kwietnia 2009 roku
(Dz. U. z 2009 Nr 79, poz. 666 ), Prowadzący Miejsce Odbioru może przyjmować od
użytkowników końcowych zużyte przenośne baterie i zużyte akumulatory przenośne, jeżeli
ma zawartą umowę ze zbierającym zużyte baterie i zużyte akumulatory na ich odbiór. REBA
posiada status zbierającego zużyte baterie i zużyte akumulatory w rozumieniu art. 6 pkt 24
Ustawy i może odbierać te odpady od Prowadzącego Miejsce Odbioru.
2. Prowadzący Miejsce Odbioru zobowiązuje się:
A) zapewnić nadzór nad Pojemnikami w taki sposób, aby do Pojemników były zbierane
wyłącznie zużyte baterie przenośne i/lub zużyte akumulatory przenośne,
B) zabezpieczyć dostarczone Pojemniki przed zniszczeniem oraz przed uszkodzeniem (w
miarę możliwości),
C) rozmieścić na podległym sobie terenie dostarczone przez REBA Pojemniki w miejscach
dostępnych, w taki sposób, aby każdy uczeń, słuchacz i pracownik danej placówki oświatowej
miał do nich dostęp i mógł oddać zużyte baterie przenośne i/lub zużyte akumulatory
przenośne,
D) zapewnić, aby informacja na temat możliwości oddania zużytych baterii umieszczona na
Pojemniku była czytelna i dobrze widoczna dla jej adresatów.
VI . Zmiany i zakończenie zbiórki zużytych baterii REBA
1. Zbieranie baterii w Miejscu Odbioru odbywa się w oparciu o obowiązujące przepisy prawa
i zmiany w tym zakresie mogą nastąpić w oparciu o zmiany tychże przepisów .
2. REBA zastrzega sobie prawo dokonywania zmian Regulaminu. O każdorazowej zmianie
Regulaminu Uczestnicy będą zawiadamiani poprzez opublikowanie nowej treści Regulaminu
na stronie www.reba.pl w terminie 14 dni przed wejściem w życie tych zmian.
3. Obwieszczenie o zakończeniu zbiórki zużytych baterii przez Spółkę REBA musi zostać
podane do wiadomości Uczestników we wszystkich możliwych formach (tj. www.reba.pl, email, ogłoszenie w prasie branżowej) z wyprzedzeniem przynajmniej 90 dni. Obwieszczenie
musi
zawierać
datę
zakończenia
zbiórki
baterii.
Regulamin obowiązuje od dnia 15 września2014 r.
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