Regulamin Konkursu zbiórki zużytych baterii w placówkach oświatowych
i wychowawczych na terytorium Polski pod hasłem „ Edukujemy-Pomagamy”
REGULAMIN KONKURSU
1. Przystąpienie do Konkursu zbiorki REBA O.O. S.A. ( zwanej dalej: REBA )jest dobrowolne i może być
dokonane w każdym momencie obowiązywania Konkursu.
Zapraszamy do współpracy żłobki, przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły
ponadgimnazjalne które dotychczas nie współpracowały z REBA.
2. W konkursie biorą udział automatycznie wszystkie placówki oświatowe które współpracują

z REBA od wielu lat oraz „wchodzą do niego” z masą baterii oddaną do REBA i zapisaną w
naszym systemie począwszy od 1 września 2014 r.
Wyjątek stanowią placówki oświatowe współpracujące z REBA, które otrzymają nagrody w
konkursach organizowanych przez Urzędy Marszałkowskie lub otrzymały już takie nagrody w
okresie od 1 września 2014 r. do 30 czerwca 2015 r. Placówki te również automatycznie
biorą udział w Konkursie, ale masa baterii która była lub będzie podstawą do otrzymania
nagród w w/w konkursach, zostanie im odjęta od masy baterii zebranej od 1 września 2014r.
3. W konkursie można wziąć udział po uprzednim wypełnieniu umowy o świadczenie usług w zakresie
odbioru zużytych baterii (zwanej dalej: „Umowa”), podpisaniu jej przez osobę upoważnioną do
reprezentowania Instytucji i odesłaniu listownie do biura REBA O.O.S.A. z siedzibą w Warszawie przy
ul. Kubickiego 19 lok. 16 ;kod pocztowy 02-954. Poza wysłaniem podpisanej umowy należy zgłosić
uczestnictwo w konkursie poprzez zalogowanie się w systemie i wypełnienie formularza
zgłoszeniowego, który jest dostępny na stronie internetowej www.reba.com.pl . Uczestnictwo można
zgłosic również telefonicznie za pośrednictwem Infolinii 0 801 363 373 lub pod numerem telefonu
22 550-61-08.
4. W nawiązaniu do pkt. IV. Regulaminu ogólnego ( Promocje REBA i współpraca z Partnerami )
REBA O.O. S.A. ogłasza pierwszą edycję Konkursu „Edukujemy-Pomagamy” na okres zbiórki
zużytych baterii i akumulatorów przenośnych , który obowiązuje już od 1 września 2014 roku
i trwać będzie do 31 marca 2016 roku. W dniu 31 marca 2016 roku do godziny 24:00 REBA będzie
mogła jeszcze przyjmować ostatnie zgłoszenia do odbioru pojemników z bateriami.
5. Konkurs skierowany jest do wszystkich placówek oświatowych reprezentujących terytorialnie 16
województw w Polsce i podzielonych na cztery kategorie:
- ŻŁOBKI/PRZEDSZKOLA
- SZKOŁY PODSTAWOWE
- GIMNAZJA
- SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

6. Wszyscy uczestnicy wymienieni w pkt.5 niniejszego Regulaminu Konkursu mogą dobrowolnie w
okresie do 31 stycznia 2016 r. zadeklarować i przypisać się do jednej z dwóch grup konkursowych:

KONKURUJEMY – jak pracowite mrówki
POMAGAMY - jak szlachetne pszczółki
Uczestnicy Konkursu będą przystępowali do danej grupy na podstawie wypełnionej i przesłanej
deklaracji wyboru grupy w formie elektronicznej na adres biuro@ reba.pl lub fax-em 22 550-61-09
stanowiącej załącznik nr.1 do niniejszego Regulaminu.
W przypadku wyboru grupy konkurującej należy podać liczbę uczniów lub podopiecznych danej
placówki oświatowej. W przypadku braku przesłania deklaracji wyboru grupy do dnia 31 stycznia
2016 roku, dana placówka oświatowa zostanie z automatu przypisana do grupy Wolontariuszy.
7. Konkurenci będą rywalizować o nagrody w każdej kategorii na terenie „swojego” województwa.
8. Wolontariusze będą mogli wesprzeć Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce które ma
pod opieką 1455 dzieci. ( www.wioskisos.org ).
9. Dla grup konkurujących w poszczególnych kategoriach przyznawane będą nagrody ze względu na:
1) największą masę baterii zebraną przez daną placówkę oświatową;
2) największą masę baterii zebraną przez daną placówkę oświatową w przeliczeniu na liczbę
uczniów; ( średnia masa zebrana na jednego ucznia )
10. Placówki oświatowe które uzyskają najlepsze wyniki zarówno ze względu na największą zebraną
masę jak również ze względu na najwyższą zebraną masę baterii przeliczoną na liczbe uczniów w
danej placówce otrzymają po trzy nagrody w każdym z 16 województw – łącznie 384 nagrody.
2 (masa i średnia masa) x 4 (kategorie) x 3 (ilośc nagród w kategorii) x 16 (województwa).
Wykaz nagród dla poszczególnych kategorii konkursowych stanowi załącznik nr.2 do niniejszego
Regulaminu.
11. Wyniki zbiórki w grupie konkurujących placówek oświatowych zostaną ogłoszone i podane do
publicznej wiadomości na stronie www.reba.com.pl do dnia 30 maja 2016 roku a wręczanie nagród
odbędzie się do dnia 20 czerwca 2016 roku.
12. Dla grup pomagających w poszczególnych kategoriach przyznawane będą honorowe wyróżnienia.
13. Lista wszystkich placówek oświatowych w grupie pomagających zostanie opublikowana i podana
do publicznej wiadomości na stronie www.reba.com.pl oraz przekazana do Stowarzyszenia SOS
Wioski Dziecięce w Polsce do dnia 30 kwietnia 2016 roku.
14. W czerwcu 2016 roku zostanie zorganizowana w Warszawie uroczystość podsumowująca
pierwszą edycję Konkursu wraz z wręczeniem dodatkowych 20 nagród specjalnych dla Mistrzów
Polski - placówek które zebrały największą w kg masę baterii w kraju bez podziału na województwa
– ( po 5 nagród dla każdej kategorii ) oraz 20 specjalnych nagród niespodzianek dla Wolontariuszy
o najmocniej bijących sercach bateryjnych.

15. Placówki oświatowe uczestniczące w Konkursie które nie otrzymały żadnych wyróżnień będą
mogły „ wejść” do następnej edycji konkursu z masą baterii zgromadzoną od 1 września 2014 roku
z zastrzeżeniem pkt.2 niniejszego Regulaminu.
16. Placówki oświatowe które zostały wyróżnione w Konkursie w grupie konkurujących placówek
oświatowych będą mogły „wejść” do następnej edycji konkursu z „wyzerowanym” stanem masy
zebranych baterii. Placówki oświatowe deklarujące grupę wolontariuszy również będą zaczynały
zbiórkę z zerowym kontem zebranej masy baterii.
17. Zgłoszenia odbioru baterii do następnej edycji konkursu przyjmowane będą od dnia 1 kwietnia
2016 roku do dnia 31 marca 2017 roku na zasadach określonych w następnym Regulaminie
Konkursowym który zostanie ogłoszony w dniu 1 września 2016 roku.
18. W nawiązaniu do pkt.17 niniejszego Regulaminu, 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 dniu 1 września 2016 roku ( dla drugiej edycji ) i w latach następnych.
19. REBA nie ponosi odpowiedzialności za ew. przedłużenie, skrócenie, zmiany lub odwołanie
konkursu z przyczyn od niej niezależnych i jednocześnie zastrzega sobie prawo do przedłużenia
skrócenia, zmiany lub odwołania konkursu.
20. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Konkursu decyduje REBA O.O. S.A.
21. Niniejszy Regulamin Konkursu obowiązuje od dnia 1 września 2015 r. do 30 czerwca 2016 r.
i
stanowi integralną część aktualnie obowiązującego w REBA O.O. S.A. Regulaminu zbierania zużytych
baterii w placówkach oświatowych i wychowawczych obowiązujący od 15 września 2014 roku który
jest dostępny na stronie www.reba.com.pl.

HARMONOGRAM UCZESTNICTWA W KONKURSIE:
- placówki obecnie współpracujące z REBA są już z automatu zgłoszone do Konkursu
- nowe placówki oświatowe mogą zgłaszać się w każdym czasie nie później niż do 31 stycznia 2016r
- wszystkie placówki oświatowe zgłoszone do konkursu - do 31 stycznia 2016 roku – zgłoszenie
deklaracji przystąpienia do danej kategorii – załącznik nr. 1
- najpóźniej do 31 marca 2016 roku – zgłaszanie odbiorów baterii

Warszawa, dnia 1 września 2015 roku

Zarząd REBA O.O. S.A.

