Regulament Oficial Activari
Privește partea pozitivă!
Asociatia Sistemul National de Reciclare a Bateriilor (SNRB sau Organizator) organizeaza in cadrul
campaniei “Priveste partea pozitiva” desfasurata in perioada 15 octombrie 2016 - 31 martie
2017, evenimente de activare in centrele comerciale/magazinele participante in campanie cu
scopul cresterii nivelului de constientizare al populatiei cu privire la reciclarea bateriilor si
acumulatorilor uzati.
Calendarul evenimentelor de activare va fi stabilit in prealabil de Organizator impreuna cu
managementul magazinului si va fi comunicat pe pagina campaniei www.colecteazabaterii.ro,
precum si pe pagina de Facebook www.facebook.com/colecteazabaterii
Conditii de participare
Quiz-ul se desfasoara exclusiv in magazinele selectate in prezenta unui reprezentant SNRB. Are
drept de participare orice persoana care indeplineste conditile de mai jos:
-este cetatean roman sau cetatean strain rezident în Romania;
-are varsta de 18 ani la data inceperii concursului;
-completeaza toate datele solicitate de formularul pus la dispozitie in Quiz
-participarea la aceasta campanie promotionala implica acceptul ca numele, adresa, fotografiile
si alte materiale audio sau video cu participantii/castigatorii sa poata fi facute publice si folosite
în scop publicitar, fara pretentii de ordin patrimonial din partea acestora.
-confirma ca a citit si a inteles prezentul Regulament Oficial si ca este de acord in totalitate cu
termenii si conditiile precizate de acesta.
SNRB este operator de date cu caracter personal, inscris in registrul de evidenta a prelucrarilor
de date cu caracter personal sub numarul 28021
Nu pot participa la acest concurs angajatii centrelor comerciale/magazinelor in care se desfasoara
evenimentul de activare.
Mecanismul concursului
Participantii vor afla de Evenimentul de activare din cadrul magazinului de pe retele de socializare
si de la angajatii magazinului.
Reprezentantul SNRB se va afla la standul de activare pe tot parcursul evenimentului de activare,
in intervalul comunicat pe canalele oficiale de comunicare ale Campaniei.
In functie de raspunsul participantilor la Quiz reprezentantul SNRB ii va premia pe participanti
dupa cum urmeaza :
 4 raspunsuri corecte – Power Bank personalizat PPP

 3 raspunsuri corecte – Rucsac personalizat PPP
 2 raspunsuri corecte –Un pix personalizat PPP
 1 raspuns corect – Cutie de colectare baterii pentru birou
Un utilizator poate completa doar un quiz pe zi.
Premile sunt oferite pe loc de catre reprezentantul SNRB, in limita stocului disponibil
Informarea publicului
Regulamentul Concursului este disponibil spre consultare, în mod gratuit, pe site-ul
www.colecteazabaterii.ro.
Participarea la acest Concurs implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentului
Regulament.

