REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI „FĂ CEVA BUN, MAI PUȚIN PLASTIC DE ACUM!”
DIN CADRUL PROGRAMULUI PATRULA DE RECICLARE
Modificat la 2 noiembrie 2021
20 octombrie – 2 decembrie 2021

I. ASPECTE GENERALE
I.1. Organizatorul concursului “Fă ceva bun, mai puțin plastic de acum!”, în cadrul programului
educaţional de protecţie a mediului “Patrula de Reciclare” este Asociația VOLENS, cu sediul social în
Bucuresti, str. Arhiereul Calist nr. 9, cam.1, et.1, ap.2, sector 2, înregistrată la Judecătoria sector 2
Bucuresti în Reg. Asociații și Fundații sub nr. 53/03.04.2014, CUI nr. 33190033, cont
RO60PIRB4244765678001000, deschis la banca First Bank, reprezentată legal de Alexandra Arnăutu,
în calitate de Vicepreședinte.
I.2. Concursul se desfășoară cu sprijinul LA FÂNTÂNA S.R.L., cu sediul în Bucureşti, B-ul Gării Obor ,
nr. 8C, sector 2, codul de înregistrare fiscală RO 35534516 și nr. de ordine în registrul comerţului
J40/1198/2016, cont bancar IBAN RO55INGB0001008167138910, deschis la ING BANK – sucursala
Bucureşti, reprezentată de Cristian Amza, în calitate de Administrator.
I.3. Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial (denumit în
continuare “Regulamentul”), fiind obligatoriu pentru toţi Participanţii. Organizatorul îşi rezervă
dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfăşurării concursului, având obligaţia de a
anunţa publicul şi participanţii în mod oficial, în aceeaşi manieră în care a fost făcută şi informarea
iniţială. Anumite aspecte obiective apărute pe durata desfăşurării Concursului pot determina
lămuriri/detalieri/completări ale prezentului Regulament. Regulamentul va fi modificat în
consecință, fără a avantaja/dezavantaja pe vreunul dintre participanţi, iar modificările vor fi făcute
publice cu cel puţin 24 de ore înainte de intrarea în vigoare.
I.4. Concursul “Fă ceva bun, mai puțin plastic de acum!” are ca scop creșterea conștientizării și a
gradului de educare privind importanța reducerii folosirii plasticului de unică folosință în cadrul
școlilor participante și în comunitate, precum și încurajarea copiilor cu vârste între 8 și 15 ani să
adopte obiceiuri responsabile în ceea ce privește utilizarea și debarasarea de ambalaje și produse din
plastic.
II. ARIA DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI
II.1. Concursul se desfăşoară online și este adresat copiilor cu vârste între 8-15 ani și profesorilor din
unitățile de învățământ de pe întreg teritoriul României.
III. DESFĂŞURAREA CONCURSULUI
III.1. Dreptul de participare
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III.1.1. Programul este adresat copiilor și tinerilor între 8 și 15 ani din unitățile de învăţământ din
România și profesorilor acestora care sunt membri ai Patrulei de Reciclare sau celor care urmăresc
contul de facebook www.facebook.com/patruladereciclare și/sau site-ul www.patruladereciclare.ro
III.2. Derularea concursului
III.2.1. În condițiile actuale, concursul se va desfășura prin utilizarea instrumentelor de comunicare
online, iar calendarul concursului este următorul:
III.2.1.a. În perioada 20 octombrie – 18 noiembrie 2021, organizatorul va transmite, prin email
profesorilor înscriși în programul Patrula de Reciclare, prin postări pe pagina de facebook a
programului www.facebook.com/patruladereciclare și pe site www.patruladereciclare.ro/noutati/,
informații privind:
i. istoria plasticului (când a fost creat, la ce nevoi a răspuns);
ii. ce avantaje au făcut ca acest material să fie produs și folosit pe o scară atât de largă;
iii. ce pericole prezintă folosirea abuzivă și debarasarea iresponsabilă de obiecte de plastic;
iv. cum putem reduce cantitatea produselor de plastic de unică folosință, ce alternative
avem;
v. ce obiceiuri bune, în mod concret putem adopta fiecare dintre noi;
vi. soluții concrete de utilizare a plasticului în mod responsabil.
III.2.1.b. În perioada 19-25 noiembrie 2021, organizatorul va invita, pe aceleași canale menționate la
pct. III.2.1.a., copiii cu vârste între 8-15 ani să răspundă, sub supravegherea unui părinte/tutore, la
un chestionar online care va confirma cunoștințele și comportamentul asumat. Chestionarul va fi
anunțat și lansat în data 19 noiembrie 2021 și va putea fi completat până pe 25 noiembrie 2021.
Chestionarul se va închide automat pe data de 26 noiembrie, ora 00.
III.2.1.c. Prin acest chestionar, organizatorul va colecta și date statistice referitoare la județul,
categoria de vârstă (8-10, 10-12, 12-15 ani), ale fiecărui elev participant și opțional numele
profesorului (care l-a îndrumat către concurs) și unitatea școlară unde predă. Tot opțional părinții vor
lăsa ca dată de identificare o adresa de email unde pot fi contactați pentru a putea intra în posesia
premiului, în eventualitatea în care sunt câștigători la tombola.
III.2.1.d. În data de 2 decembrie 2021 va fi organizată o tombolă cu premii online transmisă live,
organizată cu ajutorul sistemului random.org, și se vor acorda 10 premii. Premianții vor fi aleși prin
tragere la sorți a chestionarelor care au toate răspunsurile corecte și cuprind o adresă de email pentru
contact.
III.2.2. Profesorii coordonatori înscriși în programul Patrula de Reciclare vor fi anunțați de lansarea
proiectului printr-un email care va cuprinde și o prezentare cu toate informațiile legate de tema
reducerii folosirii plasticului. Ceilalți profesori interesați pot accesa această prezentare de pe site-ul
www.patruladereciclare.ro/noutati/. Sub îndrumarea profesorului, copiii își vor însuși cunoștințele
despre plastic și modalitățile de reducere a folosirii lui, vor desfășura activități educative/de
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informare/creație și vor fi încurajați să participe la chestionarul online și să aplice un comportament
responsabil față de mediu.
III.2.3. Toți profesorii înscriși în program al căror nume se regăsește în chestionarele completate de
copii vor primi o adeverință de participare.
III.2.4. În urma verificării chestionarului, profesorul numit de cei mai mulți respondenți ca fiind sursa
care i-a îndrumat către concurs, va fi declarat câștigător de către Asociația Volens și va primi premiul
pentru cel mai activ profesor.

III.2.5. Desemnarea câștigătorilor
III.2.5.a. Toate chestionarele completate vor fi transpuse într-o listă din care vor fi sortate, în ordine
alfabetică, numai cele care conțin o adresă de email. În această selecție, fiecărui respondent îi va
reveni un număr de ordine. În cadrul tombolei transmisă live, online, pe 2 decembrie 2021, din listă
vor fi alese, cu ajutorul sistemului random.org, 15 numere cărora le corespund chestionare cu
răspunsuri corecte – 10 câștigători și 5 rezerve, pentru cazul în care unul dintre câștigători nu
răspunde la mesajul de informare legat de primirea premiului. Pentru fiecare număr extras va fi
verificată corectitudinea răspunsurilor. Dacă numărului dat de random.org nu-i corespunde un
chestionar corect completat, se va proceda la o nouă extragere, până când se obțin 15 chestionare
cu răspunsuri corecte.
III.2.5.b. Cel mai activ profesor va fi desemnat în urma analizei numărului de menționări în
chestionarele completate de către copii. Profesorul numit de cei mai mulți respondenți ca fiind sursa
care i-a îndrumat către concurs va câștiga premiul cel mai activ profesor.
III.2.5.c. Pe 3 decembrie 2021, Asociația Volens va contacta câștigătorii prin email. În condițiile în
care un câștigător nu răspunde timp de o săptămână la mesajul prin care este informat că este
câștigător se va trece la unul dintre numerele de rezervă alese în cadrul tombolei, în ordinea
extragerii lor. În cazul profesorilor, se va desemna următorul profesor cu cel mai mare număr de
menționări în chestionare. După validarea câștigătorilor (cei 10 elevi și profesorul cel mai activ),
aceștia vor fi publicați pe site-ul https://www.patruladereciclare.ro/noutati/.

IV. PREMII
IV.1. Vor fi acordate două categorii de premii, la nivel național:
1. 10 premii pentru completarea chestionarului online de către copiii între 8-15 ani
2. 1 premiu pentru cel mai activ profesor
IV.1.1. 10 premii pentru completarea chestionarului online de către copiii între 8-15 ani – se acordă
prin extragere la sorți, transmisă live, organizată cu ajutorul sistemului random.org, celor care care
au răspuns corect la întrebări și au lăsat coordonate de contact.
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Premiile vor consta în rechizite sau materiale în valoare de 250 de lei (TVA inclus) - echivalentul în lei
la cursul BNR din ziua afișării câștigătorilor pe site - și vor fi comandate de către părinte sau tutore,
exclusiv de pe platforma online a furnizorului desemnat de Asociația Volens, în valoarea precizată.
IV.1.2. Premiul pentru cel mai activ profesor se acordă profesorului numit de cei mai mulți
respondenți la chestionarul online ca fiind sursa care i-a îndrumat către concurs.
Premiul constă în 8 sticle de apă de 8 litri fiecare în fiecare lună timp de 6 luni, un Espressor Kafune
N și 200 de capsule compatibile Nespresso, iar valoarea premiului este de 875 lei (TVA inclus) și va fi
oferit de către La Fântâna.
IV.1.3. Nu se acordă premii în numerar.

V. ERORI
V.1. Reclamaţiile cu privire la premiul câştigat, efectuate după data de semnare a procesului-verbal
de predare-primire a premiului nu vor fi luate în considerare şi nu angajează responsabilitatea
organizatorilor. Orice aspect legat de calitatea și funcționarea obiectelor oferite ca premiu este
responsabilitatea producătorului și va fi gestionat conform actului de garanție.
V.2. Organizatorii îşi rezervă dreptul de a lua toate măsurile necesare, putând inclusiv să elimine din
Concurs o instituţie şcolară, în caz de fraudă/tentativă de fraudare a sistemului, abuz sau orice acte
de natură să afecteze imaginea organizatorilor și/sau a celorlalți participanți, precum şi în cazul
oricăror acţiuni ale instituţiilor/persoanelor implicate, care ar vicia sau ar fi de natură să vicieze
rezultatele şi desemnarea câştigătorilor.
V.3 Participanții care folosesc un limbaj nepotrivit în comunicarea publică și pe canalele de socializare
ale Programului, sau ai căror susținători folosesc un astfel de limbaj, vor suporta sancțiuni ducând
până la excluderea din concurs, după caz.

VI. PROTECŢIA DATELOR PERSONALE
VI.1 Participanţilor la Chestionar le sunt ocrotite drepturile în conformitate cu prevederile
Regulamentului UE 2017/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea
datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.
VI.2. Datele cu caracter personal ale participanților la chestionar sunt prelucrate numai de către
Asociația VOLENS, cu sediul în București, str.Arhiereul Calist, nr. 9, cam. 1, et. 1, ap. 2, sector 2, cod
poștal 021513, înregistrată la Judecătoria sector 2 București in Reg. Asociații și Fundații sub nr.
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53/03.04.2014, reprezentată legal prin dna Alexandra Arnăutu, Vicepreședinte, în calitate de
„Operator”.
VI.3. Datele personale ale profesorului câștigător vor fi prelucrate de către Asociația Volens și LA
FÂNTÂNA S.R.L., cu sediul în Bucureşti, B-dul Gării Obor , nr. 8C, sector 2, codul de înregistrare fiscală
RO 35534516 și nr. de ordine în registrul comerţului J40/1198/2016, reprezentată de Cristian Amza,
în calitate de Administrator.
VI.4. Datele prelucrate sunt următoarele:
VI.4.a. Adresă de email - opțional în cazul părintelui sau tutorelui care își exprimă acordul prin
completarea rubricii dedicate pentru a fi contactat numai în situația în care numărul chestionarului
completat este câștigător la tombolă.
VI.4.b. Nume, prenume, adresă și telefon pentru câștigătorii premiilor care au semnat un acord de
prelucrare a acestor date, necesare pentru expedierea și primirea premiului. Acest acord va fi
transmis prin email.
VI.5. Datele cu caracter personal nu sunt prelucrate în scop de marketing, ci exclusiv pentru predarea
premiilor.
VI.6. Datele menționate la punctele VI.4.a. și VI.4.b vor fi stocate până la 20 decembrie 2022. La
expirarea acestei perioade datele vor fi șterse sau anonimizate ireversibil.
VII. FORŢĂ MAJORĂ
VII.1 Forţa majoră reprezintă orice eveniment apărut din motive independente de voinţa
Organizatorului, care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către acesta şi a cărui apariţie
îl pune în imposibilitatea de a-şi îndeplini, fie şi parţial, obligaţiile asumate prin Regulament.
VII.2. Dacă o situaţie de forţă majoră împiedică sau întârzie total sau parţial executarea
Regulamentului şi continuarea Programului, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind
îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau
întârziată, conform art. 1351, la alin. (2) si alin. (3) din Codul Civil. Dacă Organizatorul invocă forţa
majoră este obligat să comunice Participanţilor la concurs existenţa acesteia în termen de 5 zile
lucrătoare de la apariţia cazului de forţă majoră.
VIII. LITIGII
Eventualele litigii apărute între Organizator şi Participanţii la prezentul concurs se vor rezolva pe cale
amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti
române competente.
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IX. REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI
IX.1 Regulamentul va fi publicat pe site-ul www.patruladereciclare.ro și în contul profesorilor înscriși
în programul Patrula de Reciclare.
IX.2. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a aduce modificări prezentului Regulament, pe parcursul
perioadei Programului, iar modificările vor fi făcute publice cu cel puţin 24 de ore înainte de intrarea
în vigoare.
IX.3. Pentru orice neclarități sau detalii legate de prezentul Regulament, participanții pot contacta
Organizatorul la numărul de telefon mobil: 0756.026.919, email: office@patruladereciclare.ro.
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