Campania “ORASE CURATE - ORAS BRAGADIRU”
- Regulament -

Art. 1 Organizatorii campaniei

ASOCIATIA ECOTIC, cu sediul în Bucuresti, Str. Turturerelor nr. 48, Etaj P, Ap.8, Sector 4, adresa de corespondenta
Bucuresti, sector 4, Splaiul Unirii nr. 86, etaj 4, CUI RO 18870966 cerere inregistrare dosar
6676/4/2006, reprezentată de Domnul Dragos Calugaru, Director General, denumită în continuare ECOTIC,
PRIMARIA ORASULUI BRAGADIRU, cu sediul în Oras Bragadiru, Soseaua Alexandriei nr. 249, Judet Ilfov,
reprezentată de Domnul Cimpoeru Vasile, în calitate de Primar, denumita in continuare PRIMARIA ORASULUI
BRAGADIRU,
SALUBRITATEA SALSERV ECOSISTEM, cu sediul in Bucuresti str Barca nr.6Bl.M190 sc1, et6, ap 38, sector 5, CIF RO
12510160, J 40/11330/1999, cont RO82BRDE410SV78335374100, deschis la BRD – Sucursala Rahova, TEL/FAX
0214562486, reprezentata de Domnul Balan Iulian – Director, denumita in cele ce urmeaza SALSERV ECOSISTEM,

desfasoara in perioada de 17 – 22 iulie 2017, Campania de informare si colectare DEEE (deseuri de echipamente
electrice si electronice) sub denumirea

“ORASE CURATE - ORAS BRAGADIRU”,

timp in care acest

regulament este valabil.
Programul se va desfasura conform prevederilor prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toti
participantii. Programul urmareste informarea si constientizarea populatiei privind importanta colectarii separate a
deseurilor de echipamente electrice si electronice si reciclarii acestora. Obiectivul primordial il constituie
dezvoltarea unei atitudini responsabile a populatiei fata de deseuri, in special fata de deseurile de echipamente
electrice. Programul include, pe langa latura informativ-educativa si o componenta practica, aceea de colectare
separata a deseurilor de echipamente electrice si electronice prin oferirea catre populatie a solutiilor pentru
colectarea separata a deseurilor de echipamente electrice si electonice.
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 vreuneia din prevederile acestuia, prin publicarea pe site-ul www.ecotic.ro.
Participarea la Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca de catre participanti a
prezentului Regulament. Prin participarea la aceasta Campanie, partile sunt de acord cu mentionarea lor in cadrul
materialelor realizate de Organizatori. Programul va putea fi intrerupt in caz de forta majora, sau printr-o decizie a
Organizatorilor, dar nu inainte de a anunta participantii, cel putin prin publicarea pe site-ul www.ecotic.ro.
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1.

Aria de desfasurare si durata campaniei “ORASE CURATE”

Aria de desfasurare: raza Orasului Bragadiru, 2 puncte temporare de colectare(corturi)
 In fata Casei de cultura "Mihai Eminescu"
 Cartier Scandinavia, zona parcului, Strada Coralului
Programul se va desfasura in perioada de 17 – 22 iulie 2017, cu structura urmatoare:
2.

Anuntarea si derularea campaniei de informare si colectare precum si a regulamentului.

 Termen: 17 iulie 2017
 Programul se va desfasura in perioada de 17.07.2017 – 22.07.2017 cu structura urmatoare:
-

-

03 - 07 iulie - Semnare protocol
03 - 07 iulie - pregatire si validare regulament campanie; postare Regulament campanie pe web-site-ul
partenerilor
04 - 07 iulie - Predare flayere si afise catre Salserv Ecosistem si Primaria Bragadiru; predare premii instant
(200 buc)
07 iulie - 17 iulie - Envelopare + distribuire flayere
o Salserv Ecosistem – aprox 4000 buc prin envelopare comuna cu factura/chitanta de salubrizare la
aproximativ 4000 gospodarii (case); 30 buc afise A4
o Primaria Orasului Bragadiru – aprox. 1000 buc ; 20 afise A4
17 iulie– Comunicat de presa

 Derularea activitatii de colectare: 17.07.2017 – 22.07.2017
-

17.07.2017 – 22.07.2017 – Colectare DEEE la punctele temporare de colectare precum si door-to-door.
Salserv Ecosistem va colecta DEEE la punctul temporare de colectare. De asemenea se vor colecta DEEE si
in urma cererilor telefonice de ridicare DEEE voluminoase formulate de catre cetateni sau societati
comerciale la dispeceratul Salserv Ecosistem, respectandu-se legile si angajamentele in vigoare.

3.

Mecanismul Campaniei

Orice locuitor care va preda un DEEE sau mai multe, cumuland minim 5 kg, la punctele temporare de colectare
va primi un premiu instant (umbrela), în limita stocului disponibil alocat campaniei.
In paralel se va derula si preluarea DEEE de la domiciliu, prin suportul oferit de operatorul Salserv Ecosistem.

4.

Premierea

Premierea consta in recompensarea celor ce predau un DEEE sau mai multe, cumuland minim 5kg, cu premiu
instant: o umbrela - in limita stocului disponibil - (pus la dispozitie de catre Asociatia ECOTIC). Recompensarea
se va face atat la punctele temporare de colectare, cat si in cadrul colectarii mobile. Premiul se acorda in
momentul predarii DEEE la punctele temporare de colectare sau in momentul preluarii de la domiciliu a DEEE,
Salserv Ecosistem avand obligatia de a tine evidenta conform art 5.3.4. din Acordul pentru Parteneriat.
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5.

Litigii

Orice potentiale litigii aparute intre organizatori si participantii la Campanie vor fi solutionate pe cale amiabila, iar, in
caz de litigiu, de instantele competente din Bucuresti.
6.

Disponibilitatea regulamentului Programului

Prezentul Regulament este disponibil gratuit oricarui participant pe site-urile www.ecotic.ro, sau la punctele
temporare de colectare, in prezenta reprezentatilor Salserv Ecosistem.
7.

Diverse

Prin inscrierea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament. Participantii
sunt de acord ca datele lor personale sa fie prelucrate si sa intre in baza de date a Campaniei si sa primeasca
materiale informative pe aceasta tema pentru orice mijloace de comunicare.
La cererea expresa a participantilor, Organizatorii vor asigura participantilor dreptul de acces, dreptul de interventie
asupra datelor, dreptul de opozitie, dreptul de informare, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul
de a se adresa justitiei in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, publicata in Monitorul Oficial nr. 790 din
12 decembrie 2001.
Participantii la Campanie au dreptul sa refuze in orice moment, in mod gratuit si fara nicio justificare ca datele pe
care le-au furnizat in legatura cu participarea lor la Campanie sa fie prelucrate in scop de marketing direct sau sa fie
dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop. Pentru exercitarea acestor drepturi, participantii vor trimite o cerere pe
adresa logistica@ecotic.ro, intocmita in forma scrisa, datata si semnata.
Organizatorii si partenerii lor in desfasurarea Campaniei vor pastra confidentialitatea cu privire la datele personale
ale participantiilor, le vor utiliza numai in scopurile stabilite prin Regulament si le vor transmite catre terti numai in
conditiile legii si ale prezentului Regulament.
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