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ULAMENTUL CAMPANIBI ,,STATIA DE RECICLARE PLOIESTI''

Art. I Organizatorul

ASOCIATIA ECOTIC, cu sediul in Str. Turlurelelor nr.48, sector 3, Bucuresti, CIF RO 18870966, Nr.
inregistrare in registrul asociatiilor 66761412006, avand contul RO77 BUCU 2020 0144 2511 RO01, deschis la
Alpha Bank Suc. Vacaresti, tel/fax: 031 80557421743, adresa de email office@ecotic.ro, reprezentata prin
Domnul Dragos Calugaru, Director General - denumita in continuare ECOTIC / ORGANIZATORUL,

organizeaza in perioada 10.11.2017-15,11.2017 un proiect de informare si colectare separata a DEEE (deseuri
de echipamente electrice si electronice) asa cum sunt ele definite in Anexa 2 la prezenlul Regulament, in
PLOIESTI, conform prevederilor prezentului Regulament, obligatoriu pentru toti parlicipantii.
Organizaforul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul regulament oficial (denumit in continuare
,,Regulamentul"), prin intocmirea unui act aditional si publicarea sa pe www.ecotic.ro.

Art.2 Aria de desfasurare si durata Campaniei ,,STATIA DE RECICLARE PLOIESTI"
2.7 Aria de desfasurare: Municipiul Ploiesti.
2.2 Adr esabilitate: locuitorii Municipiului Ploiesti
2.3 Campania se va desfasura in perioada 10.11.2017 - 15.11.2017
2.4Program de informare si colectare:

1. Comnonenta de informare -> 5 zile
- informarea cetatenilor se va face prin pliante si spot radio

2. Comnonenta de colectare -> 5 zile
- Caravana ECOTIC pozitionata intr-o locatie accesibila si vizibila cetatenilor din localitate (in fafa Esplanadei
Centrului Civic din apropierea Parcului Mihai Eminescu, Ploiesti), va servi drept instrument de informare si
preluare DEEE de la cetatenii din localitatea in care se organizeaza campania si pentru care se aplica prezentul
regulament. Pe toata perioada prezentei Caravanei ECOTIC in localitate si in cadrul acestei campanii, un
promoter va putea fumiza infomatii cu privire la colectarea separata si reciclarea DEEE, mecanismul
campaniei, detalii despre regulament, va prelua DEEE de la cei care vor preda aceste tipuri de deseuri in cadrul
campaniei si ii va inscrie pe acestia la tombola. Intervalul orar de desfasurare a campaniei este 09:00-18:00,
pentru fiecare zi de activare.

3. Comoonenta Tomb -> data de 15.11.2017
- ora 10:00 , va avea loc extragerea premiilor de catre promoterul Caravanei, cu respectarea punctelor de la art. 3
si 5 la prezentul Regulament. Extragerea premiilor se va face la CARAVANA ECOTIC.

2.5 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica/completa si/sau schimba prezentul Regulament, precum si
dreptul de a suspenda si/sau inceta desfasurarea Campaniei, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor
cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia, prin publicarea modificarilor pe pagina de
intemet a Organizatorului si/sau prin afisare la Locatia Campaniei.
2.6 Campania va putea fi intrerupta in caz de forta majora sau printr-o decizie a Organizatorului dar nu inainte
de a anunta Participantii, cel putin prin publicarea pe pagina de internet a Organizatorului si/sau la Locatia
Campaniei.
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Art. 3 Drept de participare



3.1

3.2

Au drepl cle participare la Campanie toate persoan
data inceperii Carnpaniei care sunt dorniciliafi pe raza
pe toata perioada desfasurarii campaniei cel putin 5 k
sau a unui DEEE de peste 5 kg) si care respect
prezentului Regulament Oficial (denumite in continu
,,Pafticipanti"). .Si,
Nu sunt eligibili pentru a participa la campanie: angajatii ECOTIC si APL participanta, precum sf.{:-r
membrii familiilor acestora (rudele de gradul I, sot/sotie). Categoriile mentionate mai sus pot preda orice\
tip de deseu conform Anexei 2, ca aporl voluntar, faru a se putea inscrie la tombola cu premii.
Nu pot participa la campanie promoterii campaniei.
Participarea la Campanie irnplica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a

prezentului Regulament.
Prin inscrierea in Campanie, participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament si ca

datele lor personale sa f,ie prelucrate si sa intre in baza de date a Organizatorului si sa primeasca
materiale informative cu privire la protectia mediului si/sau activitatea Organizatorului prin orice
mijloace de comunicare (posta, e-mail, SMS). Organizatorul este inregistrat la ANSPDCP sub nr.16448.

J.J

3.4

3.5

Art.4 Scopul Campaniei
4.1Campania urmareste informarea si constientizarea locuitorilor din municipiul Ploiesti privind impoftanta

colectarii separate si a reciclarii deseurilor de echipamente electrice si electronice provenite din gospodarii.
Obiectivul primordial al Campaniei il constituie dezvoltarea unei atitudini responsabile a cetatenilor fata de

mediul inconjurator. Campania de constientizare include, pe langa latura informativ-educativa, si o

componenta practica, aceea de predare a deseurilor de echipamente electrice si electronice (DEEE)
provenite din gospodarii particulare in Locatia Campaniei.

Art. 5 Mecanismul Campaniei
5.1 Yizitatorii Locatiei Campaniei care detin deseuri de echipamente electrice si electronice provenite din
gospodarii si doresc sa participe la Campanie vor proceda astfel, adresandu-se promoterului de Campanie aflat
la punctul de colectare special organizat pentru desfasurarea Campaniei - Locatia CARAVANA ECOTIC:

- in perioada 10.11 - 15.11.201, Participantul preda promoterului de Campanie la CARAVANA
ECOTIC sau soferului de pe masina cate va circula prin localitate deseul/deseurile in cauza, in conditiile
prevaz'rtelaart.5.3si 5.5sicompleteazatnvoucher,dupacumesteexplicatlapct.5.T.l.Pentruapreda
DEEE voluminoase, participantii pot solicita preluarea acestora de la domiciliu prin contactarea numarului de
telefon disponibil pe pliante. Contactarea Telefonica la numarul de telefon de pe pliante poate lt facuta doar in
intervalul 10.11 - 13.I1.2017. Promoterul de Campanie va centalizape parcursul fiecarei zile din Campanie
numarul si seria voucherelor aferente deseurilor primite. Rezultatele inregistrate vor fi transmise catre
ema.cumpata@ecotic.ro la finalul campaniei, respectiv dupa extragerea Premiilor (daca si conditiile de

conectare la internet permit transmiterea datelor) sau cel tarziu in cea de-a patra zi dela finalziarea Campaniei.
Primiil 50 participanti care predau DEEE, din cadrul campaniei, vor primi un premiu instant constand intr-o
umbrela. Un participant nu poate primi mai mult de un premiu instant, chiar daca efeciteaza mai mult de o
predare DEEE.
5.2 Deseurile de echipamente electrice si electronice de mici dimensiuni predate de catre Participanti vor fi

depozitate in containerul special destinat deseurilor de echipamente electrice si electronice, existent in
Locatia Campaniei. Deseurile de echipamente electrice si electronice de mari dimensiuni, care nu pot fi
incarcate in recipientul Locatiei Campaniei, vor fi depozitate langa CARAVANA ECOTIC. Toate deseurile
de echipamente electrice si electronice predate de catre Participanti la locatia Caravanei, vor fi ridicate si
preluate la sfarsitul hecarei zile de catre operatorul de salubritate Rosal Prahova, partener al Asociatiei
ECOTIC

5.3 Pentru DEEE de mari dimensiuni, participantii pot solicita preluarea acestora de la domiciliu prin
contactarea organizatorului la numarul de telefon ce va fi disponibil pe pliante. Contactarea organizatorului
la numarul de telefon de pe pliante poate fi facuta doar in intervalul 10.11 - 13.IL2017. In momentul
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