
 REGULAMIN 
Projekt 2016 

 
 
I. Słownik  

1. Organizator - ERP Polska Organizacja Odzysku SEiE i Organizacja Odzysku Opakowań S.A. z siedzibą 
w Warszawie przy ul. Żurawiej 32/34, 00-515 Warszawa. 

2. Operator - REMONDIS Electrorecycling Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Zawodzie 16, 02-981 
Warszawa. Adres do korespondencji  ul. Ekologiczna 2, 05-870 Błonie.  

3. Konkurs – Projekt 2016  jest organizowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.  
4. Uczestnik – przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, zespoły szkół. 

W kontekście określonych czynności może także oznaczać osobę reprezentującą taką placówkę. 
5. Baterie - zużyte baterie i akumulatory przenośne. Baterie i akumulatory, które są przeznaczone 

do używania w telefonach przenośnych, komputerach przenośnych, elektronarzędziach 
bezprzewodowych, zabawkach i sprzęcie gospodarstwa domowego, mogą być bez trudności 
przenoszone.  

6. ZSEIE – zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych np. lodówka, 
pralka, TV/monitor, LCD, komputer, odkurzacz, toster, waga, klawiatura, drukarka, telefon, kamera, 
odbiornik radiowy, wiertaka, gra video, suszarka, młynek do kawy, mikrofalówka, zabawka 
elektryczna. Sprzęt kompletny, niezdemontowany, z wyłączeniem zużytych źródeł światła. 

7. Strona  - strona internetowa konkursu dostępna pod adresem www.zbierajzklasa.pl. 
8. Platforma – narzędzie do kontaktu pomiędzy Operatorem, a uczestnikiem, dostępne po zalogowaniu 

się na Stronie. E-mail i hasło uczestnik uzupełnia w formularzu rejestracyjnym. 
 

II. Warunki uczestnictwa w konkursie. 
1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa, czas trwania konkursu, zasady 

przyznawania nagród, zasady ogłaszania wyników konkursu, sposób informowania 
o konkursie i jego warunkach, sposób składania reklamacji związanych z konkursem. 

2. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Projekt 2016”. 
3. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie przez uczestnika formularza 

rejestracyjnego na stronie www.zbierajzklasa.pl wybierając w formularzu rejestracyjnym cel: 
Projekt 2016. Wybranie celu oznacza, że uczestnik zapoznał się z regulaminem konkursu 
i akceptuje jego warunki.  

4. W formularzu uczestnik wskazuje nazwę jednego zespołu lub klasy, który bierze udział 
w konkursie (maksymalnie 20 osób). Z jednej placówki może przystąpić do konkursu jeden 
zespół lub klasa.  

5. W przypadku szkół, które są już zarejestrowane na www.zbierajzklasa.pl warunkiem 
przystąpienia do konkursu jest przesłanie deklaracji udziału mailem na adres: 
baterie@remondis.pl, w którym w treści uczestnik podaje nazwę szkoły oraz wskazuje nazwę 
zespołu lub klasy, która bierze udział w konkursie. 

 
III. Zasady konkursu 

 
1. Konkurs polega na zbiórce baterii i ZSEIE, przez zgłoszone zespoły lub klasy.   
2. Uczestnik, który zgłosił się do konkursu otrzyma pojemniki do zbiórki baterii oraz materiały 

informacyjne.  
3. Zbiórka konkursowa baterii i ZSEIE trwa od 1 września 2016 r. do 1 marca 2017 r.  
4. Uczestnik w okresie od 1 września 2016 r. do 1 marca 2017 r. może zgłaszać do odbioru baterie i ZSEiE 

po zalogowaniu się na stronie www.zbierajzklasa.pl z zastrzeżeniem, że ostatnie zgłoszenie odbioru 
zebranych baterii i ZSEIE, w ramach konkursu, musi być dokonane przez uczestnika do dnia 1 marca 
2017 r. do godz. 23.59.  

5. Zgłoszenia odbioru zebranych baterii i ZSEiE uczestnik dokonuje się wyłącznie po zalogowaniu się 
na stronie  www.zbierajzklasa.pl.   

6. Operator lub wskazany przez Operatora podmiot, w terminie 14 dni od zgłoszenia, bezpłatnie 
zrealizuje odbiór baterii i ZSEIE w przypadku zebrania przez uczestnika, co najmniej dwóch pełnych 
pojemników tj. ok. 40 kg baterii, co najmniej 400 kg ZSEIE lub łącznie 400kg baterii i ZSEIE. W sytuacji, 
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gdy uczestnik nie ma wymaganego minimum logistycznego, kontynuuje zbiórkę do momentu zebrania 
wymaganej ilości i zgłasza odbiór Operatorowi w dowolnym terminie, niezależnie od czasu trwania 
konkursu. 

7. Operator po odebraniu baterii i ZSEIE doda na konto Uczestnika Punkty, wg przelicznika 1kg oddanych 
baterii to 1 punkt, 1kg oddanego ZSEIE to 0,5 punktu. Informacja o ilości odebranych baterii [kg], 
ZSEIE [kg] oraz ilości punktów znajdzie się na koncie uczestnika.  

 
IV. Nagrody w konkursie i zasady ich przyznawania. 
 

1. Uczestnikiem konkursu są zespoły lub klasy.  
2. Kryterium nagradzania uczestników w konkursie jest suma zdobytych punktów naliczanych wg 

przelicznika 1kg oddanych baterii to 1 punkt, 1kg oddanego ZSEIE to 0,5 punktu.  
3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie www.zbierajzklasa.pl do 31 marca 2017 r. 
4. Finału konkursu będzie miał miejsce w Warszawie w kwietniu 2017 r.  
5. Nagrodami w konkursie są: 

 
I miejsce – 4 dniowa wycieczka dla zespołu lub klasy do kompleksu wypoczynkowego Vacansoleil 

na Słowenii połączona z warsztatami muzycznymi podczas kempingu. 

II miejsce – 2 dniowa wycieczka dla zespołu lub klasy do parku rozrywki „Jura Park” w Bałtowie.  

III miejsce – 2 dniowa wycieczka zespołu lub klasy do parku rozrywki „Farma Iluzji” w Trojanowie. 

Dokładne terminy wycieczek będą uzgadniane indywidualnie z organizatorami konkursu. Maksymalna 
liczna uczestników wycieczki to 20 osób  (w sumie osoby dorosłe i dzieci). Wycieczki obejmują 
wyżywienie uczestników, dojazd na miejsce oraz ubezpieczenie. Opiekę dzieci uczestnik organizuje we 
własnym zakresie. Nagrody w Konkursie nie podlegają wymianie na ich równowartość pieniężną, ani 
na nagrody innego rodzaju. 

 
Nagroda indywidualna dla koordynatora zespołu lub klasy, która zajęła I miejsce w konkursie – bon 

podróżny na tygodniowy pobyt w dowolnym terminie  w 2017 roku (z wyłączeniem lipca i sierpnia) 

dla max. 4 osób dorosłych i 2 dzieci w wybranym kompleksie wypoczynkowym Vacansoleil z listy 

Specjalny Wybór (www.vacansoleil.pl/o-vacansoleil/specjalny-wybor/). Bon podróżny pokrywa tylko 

i wyłącznie wynajem zakwaterowania.  Dojazd i wyżywienie jest we własnym zakresie.  

6. Dla pozostałych uczestników konkursu, za punkty zdobyte w konkursie nagrodami są e-Karty 
realizowane zgodnie z Regulaminem projektu „Zbieraj z klasą” dostępnym na stronie w zakładce 
Regulamin. Punkty naliczone w okresie od 1 września 2016 r. do 31 marca 2017 r. muszą być 
zamienione na e-Karty do dnia 31 grudnia 2017 r. Z dniem 1 stycznia 2018 r. punkty zdobyte za zbiórkę 
konkursową nie będą już aktywne. 

7. Laureaci konkursu, czyli zespoły lub klasy, które zajęły miejsca I-III nie mogą zamieniać punktów 
na e-Karty. 

8. Organizator zastrzega możliwość wprowadzenia dodatkowych nagród dla uczestników konkursu, 
o których będzie informował na stronie. Dodatkowe nagrody będą przyznawane na podstawie 
odrębnych regulaminów publikowanych na stronie www.zbierajzklasa.pl lub stronach sponsorów 
nagród.  

 
V. Przetwarzanie danych osobowych uczestników. 
 

1. Dane uczestników przetwarza się zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) – w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia 
konkursu. 

2. Administratorem zbioru danych udostępnianych przez uczestników projektu jest REMONDIS 
Electrorecycling Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Zawodzie 16, 02-981 Warszawa. 

3. Uczestnik wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Operatora oraz Organizatora w celach 
operacyjnych i marketingowych projektu, swoich danych osobowych. Wyrażenie zgody 
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na przetwarzanie danych w zakresie niezbędnym do realizacji konkursu jest warunkiem przystąpienia 
do konkursu. 
 

VI. Reklamacje. 
 

1. Reklamacje odnoszące się do przebiegu konkursu mogą być zgłaszane Operatorowi wyłącznie w formie 
pisemnej na adres korespondencyjny zawarty na stronie w trakcie trwania konkursu, jednak nie 
później niż w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia opublikowania listy zwycięzców na stronie. Reklamacje 
zgłoszone po tym terminie nie będą rozpatrywane, liczy się data stempla pocztowego. 

2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie uczestnikom. 
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać dane i dokładny adres uczestnika, jak również dokładny opis 

i wskazanie przyczyn reklamacji oraz treść żądania. 
4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Operatora w terminie do 7 dni roboczych liczonych od daty jej 

otrzymania. 
5. Operator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie niniejszego regulaminu. O wyniku 

postępowania reklamacyjnego Operator pisemnie powiadomi Uczestnika Konkursu w ciągu 7 (siedmiu) 
dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji. 

6. Decyzja Operatora o przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik konkursu zostanie 
poinformowany o decyzji w formie listu, wysłanego na adres podany w reklamacji, w terminie, 
o którym mowa w ust. 5. 

 
VII. Postanowienia końcowe. 
 

1. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej oraz w siedzibie Operatora i Organizatora. 
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagród, w tym wartości punktowej nagród w czasie 

trwania konkursu oraz do czasu zakończenia wszelkich działań związanych z promocją. 
3. Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu. 
4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian Regulaminu Konkursu z ważnych powodów, 

w każdym czasie, pod warunkiem, że nie wpłynie to na pogorszenie sytuacji jego uczestników. 

5. Regulamin w wersji zmienionej obowiązuje od momentu opublikowania. 

6. Od momentu otrzymania pojemników na baterie od Operatora do momentu jego odbioru przez 
Operatora  odpowiedzialność za pojemnik i zgromadzone w nim przedmioty, w tym w szczególności 
baterie, ponosi wyłącznie Uczestnik. 

7. Do momentu odbioru przez Operatora ZSEIE odpowiedzialność za zebrany ZSEIE, ponosi wyłącznie 
Uczestnik.  

8. Uczestnik zobowiązuje się: 
o zapewnić nadzór nad pojemnikami, aby do pojemników były zbierane wyłącznie baterie, 
o zabezpieczyć dostarczone pojemniki przed zniszczeniem oraz przed uszkodzeniem, 
o zapewnić, aby informacja na temat możliwości oddania baterii umieszczona na Pojemniku 

była czytelna i dobrze widoczna dla jej adresatów.  
9. Uczestnictwo w Projekcie jest całkowicie dobrowolne i oznacza zgodę uczestnika na wiążącą treść  

niniejszego Regulaminu. 
10. Operator ani Organizator nie ponoszą odpowiedzialności za skutki braku spełnienia przez Uczestników, 

o których mowa w niniejszym Regulaminie, wynikających z przyczyn niezależnych od Operatora lub 
Organizatora.  

11. Uczestnik może zostać wykluczony przez Organizatora z udziału w projekcie w przypadku naruszenia 
przez niego postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie. Przywileje wynikające z uczestnictwa 
w projekcie zostają w takim przypadku anulowane. 

12. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu  cywilnego oraz 

innych obowiązujących ustaw. 

13. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu. 

 
 
 
Warszawa, 01.09.2016  r. 


