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Proiectul ..Si cci mici fac fapte mari! - ed. a V-4"
- Resulament-

Art. I Organizatorii proiectului. Obiectul

ECOTIC BAT SRL, Organizator, cu sediul în Bucuresti, Splaiul Unirii, nr. 86, et. 4, Sector 4, CUI
27929841, inregistrata la ORC sub nr. J4015841201 l, denurnitä în continuare BCOTIC BAT, desfasoara
in perioada 05 aprilie-20 iunie 2017 proiectul ,, Si cei mici fac fapte mari! -ed. a V-4".

Proiectul este organizaf la initiativa organizatorului si se va desfasura cu acceptul scris pe e-mail al

gradinitelor, pe baza invitatiilor transmise acestora prin intermediul Mediapost Hit Mail, partener
contractual prestator de servicii al ECOTIC BAT, precum si prin intermediul ECOTIC BAT.

Programul se va desfasura conform prevederilor prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toti
participantii. Programul urmareste informarea si constientizarea Ia nivelul copiilor avand varste intre 3 si

7 ani si al educatorilor acestora privind importanta colectarii separate a deseurilor de baterii si

acumulatori portabili si nu numai. Obiectivul primordial il constituie dezvoltarea unei atitudini
responsabile a copiilor fata de deseurile de baterii si acumulatori portabili si nu numai. Proiectul include,
pe langa latura informativ-educativa, si o componenta practica, aceea de colectare separata a deseurilor de

baterii si acumulatori portabili in recipientele puse la dispozitie de catre ECOTIC BAT.

Nu este obligatoriu ca deseurile de baterii si acumulatori portabili colectati sa provina doar din activitatile
curente ale gradinitelor vizate. Dimpotriva, organizatorul isi propune ca prin acest program sa sprijine
gradinitele sa-si fructifice pozitia privilegiata in comunitatea locala prin oferirea catre si prin copii a

solutiilor pentru o problema comunitara inca nerezolvata in totalitate pe plan local: colectarea separata a
deseurilor de baterii si acumulatori portabili.
Organizatorii isi rezerva dreptul de a modifica/completa si/sau schimba prezentul Regulament, precum si

dreptul de a suspenda si/sau inceta desfasurarea Programului, cu conditia instiintarii prealabile a

participantilor cu privire la orice modificare a derularii si/sau a vreuneia din prevederile acestuia, prin
publicarea pe site-ul www.ecotic.ro.

Participarea la Proiect implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca de catre
participanti a prezentului Regulament. Prin participarea la acest Proiect, gradinitele sunt de acord cu

mentionarea lor in cadrul materialelor rcalizate de catre Organizatori.
Proiectul va putea fi intrerupt in caz de forta majora sau printr-o decizie aOrganizatorilor, dar nu inainte
de a anunta participantii, cel putin prin publicarea pe site-ul www.ecotic.ro.

Art.2 Aria de desfasurare si durata Proiectului ,,Si cei mici fac fapte mari! - ed. a V-4"

Gradinitele ce vor fi implicate in acest proiect sunt societati private si de stat avand sediul in Romania.
Acestea si-au exprimat in principiu dorinta de participare in acest tip de proiect inainte de primirea
Regulamentului, iar prin participare isi dau acordul integral, expres si neechivoc pentru Regulament si

orice modificari ulterioare, astfel cum vor fi publicate pe site-ul www.ecotic.ro



Proieclul se va desfasura in perioada 05 aprilie - 20 iunie 2017 dupa cunl unneaza

06 -17 martie- inscriere gradinite in proiect. Transmitere pe e-rrail catre reprezentanlii
gradinitelor inscrise a instructiLrnilor utile deslàsurarii orelor de eco-educatie.

27 martie - 03 aprilie - livrare pachete cu materiale didactice si recipiente de colectare deseuri de

baterii si acunrulatori portabili (DBA) catre gradinitele inscrise.

05 aprilie - 31 mai - in baza
rnaterialelor transmise de catre ECOTIC BAT in pachete, precuffì si a instructiunilor si

materialelor informative primite pe e-mail.

adresa de e-mail ce va fi transmisa gradinitelor in momentul inscrierii acestora i"ïi;:l';'r3¿J;
si confirmarea coleclarii de deseurí de baterii si qcumulatori, indiferent de cantitate, pentru
calificarea in finalul proiectului.

01 -20 iunie (cu modificari de 1-2 zile lucratoare) -preluare deseurilor de baterii si acumulatori
portabili din gradinite, prin intermediul operatorilor autorizati, desemnati de catre ECOTIC BAT

2l - 30 iunie - desemnarea gradinitelor castigatoare conform articolului 4 punctul 3. Gradinitele
castigatoare vor fi anuntate pe site-ul www.ecotic.ro si prin intermediul datelor de contact
fwnizate la momentul inscrierii.

30 iunie - 31 decembrie 2017 - Premierea gradinitelor castigatoare. Premiile sunt cele conform
Art. 4 punct 4

Art. 3. Dreptul de participare

Proiectul se adreseaza copiilor avand varste cuprinse intre 3 -7 ani ce sunt inscrisi in cadrul gradinitelor
din Romania.
Gradinitele au primit anterior inceperii Proiectului o invitatie sub forma de informare scrisa si telefonica,
pe e-mail, cu detalii privind actiunile si conditiile de desfasurare ale acestui proiect, de la Mediapost Hit
Mail, partener contractual prestator de servicii al ECOTIC BAT, precum si/sau direct de la ECOTIC
BAT.
In acest program pot fi acceptate maxim 180 gradinite in ordinea confirmarilor primite de Mediapost Hit
Mail, la emailul de invitatie mentionat mai sus sau telefonic.
Participarea la proiect implica cunoasterea si acceptarea in integralitate si neconditionata a prezentului
Regulament.
In cadrul prezentului proiect nu se colecteazadate cu caracter personal, cu exceptia numelui persoanei de

contact din personalul gradinitei, date ce vor fi prelucrate exclusiv în scop profesional, cu respectarea

Legii nr. 677 din 2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal çi
libera circula{ie a acestor date çi conform Deciziei nr. 100 din 2007 a Autoritátii Nafionale de

Supraveghere a Prelucrärii Datelor cu Caracter Personal. Exercitarea dreptului de acces, de interventie
asupra datelor çi de opoziçie, în condiçiile legii, se poate face prin transmiterea unui email la
logistica@ecotic.ro
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A/v lC BAT esle inregistrata la ANSPDCP sub nr. 31035

4. Mecanismul de desfasurarc a proicctului ,,Si cci mici fac faptc mari! - ed. a V-a"

esfasurarea orelor de eco educatie in gradinite si calificarea gradinitclor in finalul proiectului

perioada 05 aprilie - 3l mai cadrele didactice din gradinite vor organiza lectii de eco educatie cu
copiii din gradinire, in baza materialelor transmise de catre ECOTIC BAT in pachete, precum si a

instructiunilor si a materialelor informative primite pe e-mail.

Pentru calificarea in finalul proiectului si pentru a face dovada derularii orelor de eco educatie, cadrele
didiactice din gradinite vor trimite cel putin 3 poze din cadrul orelor de eco-educatie per gradinita, pe

adresa de e-mail ce va fì transmisa gradinitelor in momentul inscrierii acestoram in proiect.
In acelasi interval,05 aprilie - 3l mai, gradinitele inscrise care vor colecta deseuri de baterii si
acumulatori portabili in recipientele puse la dispozitie de catre ECOTIC BAT vor transmite informare
privind rcalizarea acestei actiuni, pe adresa de corespondenta despre care vor fi instiintati in momentul
inscrierii in proiect.

Cele doua componente mentionate anterior (transmiterea a cel putin 3 poze per gradinita din cadrul
orelor de eco educatie si confirmare colectarii deseurilor de baterii si acumulatori portabili) sunt conditiile
pentru calificarea gradinitelor la finalul proiectului.

Calificarea in fìnalul proiectului presupune ridicare deseurilor de baterii si acumulatori portabili colectati
de catre gradinite, prin intermediul operatorilor autorizati desemnati de catre ECOTIC BAT sa efectueze
aceasta actiune, cantarirea deseurilor de baterii si acumulatori portabili pe loc si centralizarea de catre
ECOTIC BAT a informatiilor privind cantitatile preluate din fiecare gradinita
Gradinitele care nu vor transmite poze din cadrul orelor de eco educatie, nefacand astfel dovada derularii
acestor activitati, pot opta pentru ridicarea deseurilor de baterii si acumulatori portabili colectati, daca au

derulat aceasta activitate de colectare, insa fara a se califica in finalul proiectului.

2. Evaluarea cantitatilor de deseuri de baterii si acumulatori predati de fiecare gradinita in parte
In intervalul 0l-20 iunie gradinitelor vor fi vizitate de catre urr reprezerrtant al unor operatori autorizati,
parteneri ECOTIC BAT, in vederea preluarii cantitatilor de deseuri de baterii si acumulatori colectate.
Reprezentantii gradinitelor vor primi un Proces Verbal de predare-primire pentru cantitatilor predate de
deseuri de baterii si acumulatori. Selectarea castigatorilor va fi facuta de catre Organizator, pe baza
proceselor-verbale de predare-primire semnate de colector si reprezentantii gradinitelor, in functie de
cantitatile de deseuri de baterii si acumulatori portabili colectati conform art. 4 punctul 3.

Selectia Organizatorului este finala si necontestabila.
3. Desemnarea gradinitelor castigatoare
In intervalul 2l-30 iunie 2017, vor fi desemnate gradinitele castigatoare pe site-ul www.ecotic.ro, pe

adresele de mail furnizafe de acestea la inscrierea in proiect si la numerele de telefon furnizate de catre
acestea la inscriere. Desemnarea celor 9 gradinite castigatoare se va face in functie de primele 9 cele mai
mari cantitati de deseuri de baterii si acumulatori portabili predate de catre gradinitele calificate in finalul
proiectului, adica care au transmis si poze din cadrul orelor de eco educatie. Lista tuturor cantitatilor
colectate din fiecare gradinita va fi disponibila pe site-ul www.ecotic.ro.
4. Premii
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Primele 9 gradirrite care s-au calificat in finalul proiectului (adica au transnris poze si au colectat deseuri i.
de baterii si acumulatori portabili) si au colectat cele mai mari cantilati de deseuri de baterii si '?

acumulatori portabili vor primi, in ordinea cantitatilor colectate (pornind de la cea mai mare cantitate):

Locul Detalii remtu Valoare ru

5. Valoarea premiilor

Cele 9 gradinite desemnate castigatoare in cadrul proiectului vor primi premiile detaliate la pct. 4 din
cadrul art 4.

Valoarea totala a celor 9 premii oferite in cadrul acestui proiect va fi de 9876 lei + TVA, insemnand
11752.44|ei cu TVA inclus.

Art. 5 Impozit aferent premiilor
Organizatorul va calcula, retine si vira in conformitate cu prevederile titlului III din Legea nr.22712015
privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, impozitul aferent venitului din premii, in
masura in care premiul acordat unui singur castigator depaseste plafonul zilnic stabilit prin lege ca fiind
impozabil (600 de lei, valoarea cu TVA inclus).

Art. 6 Litigii

Orice potentiale litigii aparute intre organizatori si participantii la Proiect vor fi solutionate pe cale
amiabila, iar, in cazde litigiu, de instantele competente din Bucuresti.

Art. 7 D ispon ibil itatea regu la m entu lui P roiectul ui

locul I

23 de jucarii marca Fisher Price siTomy (8

buc L&L Surpriza Formelor de Biscuiti; 7 buc

Piromida Veselo; 2 buc Labirínt joc

lnteroctiv; 6 buc Gandacelul puzzle)

1-498 lei + TVA

Locul ll un voucher cumparaturi pe www.elefont.ro 1350 lei + TVA

Locul lll un voucher cumparaturi pe www.elefant.ro 1-350 lei + TVA

Locul lV un voucher cumparaturi pe www.elefont.ro 1350 lei + TVA

Locul V un voucher cumparaturi pe www.elefant.ro 1350 lei + TVA

Locul Vl un voucher cumparaturi pe www.elefont.ro 1350 lei + TVA

LoculVll un Musicpad marca Vonino 714 lei + TVA

loculVlll un Musicpad marca Vonino 714 lei + TVA

Locul lX jucariiSluban 200 lei + TVA

Prezentul Regulament este disponibil gratuit oricarui participant pe site-ul www.ecotic.ro
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8 Contact

lna Pirvulescu

Tel: 0753. 1 08.700

Emanuela Stan

emanuel a. stan@ecotic. ro
Tel: 0722.584.416

Procesat si autentificaT de Societate Profesionalã Notaríalã VERITAS, astazi data autentificarii,
intr-un exemplar original care ramâne în arhiva biroului notarial çi 4 (patru) duplicate, din care unul va
ramâne în arhiva biroului notarial, çi 3 (trei) exemplare au fost eliberate pärjilor.

SC. MEDIAPOST HIT MAIL S.A.
prin reprezentant

$tefan Maria - Claudia

S.S.

À


