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REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI OLIMPIADA DEŞEURILOR 2015-2016
Campanie de conştientizare în domeniul colectării selective,
adresată claselor I-XII din şcolile judeţului Constanţa
Perioadă campanie: 9 noiembrie 2015 - 10 iunie 2016
SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI:
1.1. Campania „Olimpiada Deşeurilor” (denumită în continuare „Campania”) este organizată de
GREMLIN COMPUTER S.R.L cu sediul în Constanţa, Str. Tudor Vladimirescu, nr. 30 A, judeţul Constanţa,
având Cod Unic de Înregistrare: 14339148, număr de ordine în Registrul Comerţului J
13/2101/07.12.2001, tel: 0241/58.66.06 (denumită în continuare „Organizator”),
CCR LOGISTICS SYSTEMS RO SRL având sediul în Bucureşti, Calea Dorobanţi, nr. 53, sector 1, telefon
+021 2000 493, fax +021 2000 494, e-mail office@ccrromania.ro
şi
CCR REBAT RO SRL având sediul în Bucureşti, Calea Dorobanţi, nr. 53, sector 1, telefon +021 2000 493,
fax +021 2000 494, e-mail office@ccrromania.ro
1.2. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, prin
întocmirea unui act adiţional la prezentul regulament, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare
de la data la care actul adiţional este făcut public.
SECŢIUNEA 2. LOCUL DE DESFĂŞURARE ŞI DURATA CAMPANIEI:
2.1. Campania se desfăşoară în unitățile de învățământ cu clasele I-XII din judeţul Constanţa, în perioada
09.11.2015-10.06.2016, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.
SECŢIUNEA 3. MECANISMUL CAMPANIEI:
3.1. Organizatorul va transmite (prin e-mail sau fax) tuturor unităților de învățământ din judeţul
Constanţa, o invitaţie de participare la campanie, însoţită de prezentul regulament şi de formularul de
înscriere. La nivelul fiecărei şcoli se va decide care sunt clasele ce doresc intrarea în competiţie. Pentru a
participa la campanie, trebuiesc inscrise in campanie minim doua clase din fiecare scoala, iar
învăţătorul/dirigintele claselor doritoare să ia parte la campanie, trebuie să completeze formularul
primit şi să îl transmită prin fax, e-mail sau poştă organizatorului, până la data de 27 Noiembrie 2015. În
cazul şcolilor unde sunt mai multe clase dornice să participe la campanie, la nivelul instituţiei de
învăţământ se va stabili un profesor coordonator cu care se va ţine legătura pe tot parcursul campaniei.
Profesorul coordonator va trebui de asemenea să semneze formularul de înscriere.
3.2. Ulterior încheierii perioadei de înscriere, fiecare clasă participantă la campanie va primi un scurt
ghid de colectare selectivă (modalități corecte de a colecta deșeurile), materiale necesare colectării și
ambalării deșeurilor și afișe dedicate campaniei.
3.3. Deşeuri acceptate pentru fiecare categorie în parte:
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1. Baterii: toate tipurile de baterii și acumulatori portabili (fara baterii auto).
2. DEEE (deşeuri de echipamente electrice şi electronice): televizor, computer, monitor,
aragaz, telefon, mouse, tastatură, radio, uscător de păr, video, mixer, blender, fier de călcat, cafetieră,
aspirator, prăjitor de pâine, cântar de baie, etc.
3.4. Principiul pe care se bazează campania este acela al colectării selective, astfel că deşeurile
provenind din cele 2 categorii (baterii, DEEE) trebuie aduse de elevi în pachete diferite, iar la nivelul
întregii şcolii acestea trebuie depozitate separat pe cele 2 tipuri de deşeuri, până în momentul în care
întreaga cantitate de deşeuri va fi preluată de organizatori.
3.5. Pentru a primi diploma și premiul de participare la campanie fiecare clasă trebuie să colecteze o
cantitate minima de deseuri (5kg/clasa de baterii si 50 kg/clasa de deşeuri electrice si electronice).
3.6. In cadrul campaniei ce se desfasoara in perioada 9 noiembrie 2015- 10 iunie 2016, va exista o
premiere in data de 29 ianuarie 2016 unde vor fi premiati copii clasei castigatoare din fiecare scoala
participanta care aduna min 20 kg/clasa de baterii.
3.7. Având în vedere infrastructura din şcoli şi faptul că într-o sală de clasă se desfăşoară cursuri atât în
ciclul de dimineaţă cât şi de după-amiază, existând două clase diferite, la nivelul fiecărei şcoli va fi
stabilită o zi în care toţi elevii vor aduce la şcoală deşeurile provenind din toate materialele menţionate.
Pentru premiera ce va avea loc in luna ianuarie perioada de colectare va fi in intervalul 18.0123.01.2015, iar pentru premierea din luna iunie deseurile vor fi colectate in perioada 30.05-10.06.2016.
In intervalul acestor perioade organizatorii campaniei vor veni la fiecare scoala sa poata colecta
deseurile stranse, acordând astfel timp elevilor să poată strânge acasă o cantitate cât mai mare de
deşeuri. Profesorul fiecărei clase, împreună cu profesorul coordonator al şcolii vor cântări în ziua
respectivă cantitatea de deşeuri adusă de fiecare clasă şi vor întocmi un tabel la nivelul unităţii de
învăţământ. La cântărirea şi întocmirea clasamentului va fi prezent şi un reprezentant al organizatorilor,
ce va prelua totodată întreaga cantitate de deşeuri.
3.8. Ulterior preluării de către organizatori a întregii cantităţi de deşeuri colectate de toate clasele
participante la campanie şi a analizei clasamentelor întocmite la nivelul fiecărei şcoli, organizatorii vor
stabili cele 6 clase câştigătoare.
SECŢIUNEA 4. DESEMNAREA CÂŞTIGĂTORILOR ŞI DECERNAREA PREMIILOR CAMPANIEI:
4.1. Pentru a încuraja elevii să colecteze selectiv, aceştia vor primi în ziua preluării deşeurilor, premii
instant.
4.2. Fiecare clasă participantă la campanie, ce va reuși să colecteze cantitatea minimă de 50 kilograme
va primi o diplomă de participare premii instant, indiferent dacă aceasta va fi numită câştigătoare la una
dintre cele 3 categorii de premiere.
4.3. În intervalul:
 18.01-23.01.2016 vor fi colectate deseurile de baterii de la toate scolile participante si centralizate
datele de la toate clasele participante şi vor fi desemnate clasele câștigătoare pentru deseurile
de baterii predate.
 30.05-10.06.2016 vor fi colectate deseurile de la toate scolile participante si centralizate datele de
la toate clasele participante şi vor fi desemnate clasele câștigătoare pentru deseurile adunate.
4.4. Clasele sunt eligibile pentru câştigarea unui singur trofeu din cele 3 ce vor fi acordate. În cazul în
care o clasă strânge cea mai mare cantitate de deşeuri la ambele categorii, va primi premiul la categoria
unde a colectat cantitatea mai mare. Premiul pentru cea de-a doua categorie va fi acordat
participantului de pe locul al doilea.
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4.5. Ceremonia de decernare a premiilor va avea loc pe data de 10 Iunie, la Palatul Copiilor, din orasul
Constanta.

SECŢIUNEA 5. PREMIILE CAMPANIEI:

Categorie

Tip premiu

Premiul pentru cea mai mare cantitate de
baterii colectata

Trofeul „Bati cel viteaz”
Excursie de o zi
Tricouri imprimate cu trofeul castigat
Diploma
Articole sportive
Trofeul „Calculatorasul cel viteaz”
Laptop + mouse wireless
Tricouri imprimate cu trofeul castigat
Diploma
Articole sportive
Block notes
Creioane
Diploma participare
Cupa castigatoare
Multifunctionala Laser
Diplomă

Premiul II si III ptr competitia pe baterii
Premiul pentru cea mai mare cantitate de
DEEE-uri colectata
Premiul II si III ptr competitia pe DEEE
Premiu de participare/instant
Premiul cel mare, pentru cea mai mare
cantitate de deseuri insumate

SECŢIUNEA 6. RESPONSABILITĂȚI:
6.1. Prin participarea la această Campanie, participanţii sunt de acord să respecte şi să se conformeze
tuturor prevederilor, termenilor şi condiţiilor prezentului Regulament Oficial.
6.2. În cazul în care organizatorul constată că un potenţial câştigător nu a îndeplinit şi/sau nu a
respectat condiţiile stipulate de prezentul Regulament Oficial, organizatorul îşi rezervă dreptul de a îl
exclude din campanie.
6.3. Orice încercare de fraudă va duce la descalificarea clasei participante şi implicit aceasta nu va mai
avea dreptul de a primi premiul de participare.
SECŢIUNEA 7. ÎNCETAREA CAMPANIEI:
7.1. Dacă o situaţie de forţă majoră, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de
voinţa sa, împiedică sau întârzie total sau parţial executarea regulamentului oficial şi continuarea
Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru
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perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform art.1082 şi 1083 Codul
Civil. În cazul în care invocă forţă majoră, Organizatorul este obligat să comunice existenţa acestuia
participanţilor la Campanie, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la apariţia cazului de forţă majoră.
SECŢIUNEA 8. REGULAMENTUL OFICIAL:
8.1. Regulamentul de participare/desfăşurare al campaniei este disponibil la sediul Organizatorului cât şi
pe site-ul acestuia (www.gremlincom.ro). De asemenea, regulamentul poate fi consultat la sediul
tuturor partenerilor campaniei.
8.2. Orice modificare a regulilor de participare la Campanie, a modului de desfăşurare a acesteia, a
perioadei valabilităţii acesteia, vor fi anunţate public de Organizator pe site-ul propriu
www.gremlincom.ro.
8.3. Participarea la această campanie implică obligativitatea respectării tuturor prevederilor prezentului
Regulament.

Organizator campanie
Gremlin Computer SRL
Administrator Aurora Olescu
CCR LOGISTICS SYSTEMS RO SRL
CCR REBAT RO SRL
Administrator Patrick Wiedemann
Dr. Gheorghe Loloiu
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