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REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI „NICIO BATERIE LA GUNOI!” 

DIN CADRUL PROGRAMULUI PATRULA DE RECICLARE 
EDIŢIA 2023 

 
  
I. ASPECTE GENERALE  
 
I.1. Organizatorul concursului “Nicio baterie la gunoi!”, 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 Judecatoria sector 2 Bucuresti in Reg. Asociații și Fundații sub nr. 
53/03.04.2014, CUI nr. 33190033, cont RO60PIRB4244765678001000, deschis la banca First Bank, 
reprezentată legal de dna Adriana-Ioana Lungu, în calitate de Președinte. 
 
I.2. 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.3. Concursul “Nicio baterie la gunoi!”, are ca scop creșterea conștientizării și a gradului de educare privind 
importanța colectării selective  și a reciclării bateriilor și acumulatorilor portabili uzați în cadrul școlilor 
participante și al comunității.  
 
II. ARIA DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI 
 
II.1. Concursul se desfăşoară pe întreg teritoriul României, în unitățile de învăţământ preşcolar, şcolar şi liceal, 
înscrise în Program. 
 
III. DESFĂŞURAREA CONCURSULUI 
 
III.1. Dreptul de participare 
 
III.1.1. La Concurs pot participa toate unitățile de învăţământ preşcolar, şcolar şi liceal din România înscrise în 
Program. 
 
III.2. Derularea concursului  
III.2.1. Între 15 februarie – 29 septembrie 2023, sub îndrumarea Profesorului Coordonator, Patrulele școlare 
pun în practică propriile activități (activități educative, de informare, de creație și de colectare) prin care își 
vor informa comunitatea despre importanța colectării selective și a reciclării bateriilor și acumulatorilor 
portabili uzați și vor colecta astfel de obiecte în școală.   
 
III.2.2. Concursul va premia:  
a) echipele care au realizat cea mai inspirată acțiune de informare a comunității până în data de 26 mai 2023 
(sunt eligibile pentru această secțiune Patrulele care au colectat minimum 40 kg de baterii/acumulatori 
consumați); 
b) echipele care au colectat cele mai mari cantități de baterii consumate, la nivel național până în data de 29 
septembrie 2023 ( sunt eligibile pentru această secțiune Patrulele care au colectat minimum 80 kg). 



 

 
 

2 

 

 

 
Precizări legate de punctul a): 
Patrulele își vor stabili propriile metode de colaborare cu restul unității de învățămînt și cu comunitatea, ca, 
de exemplu: 
- crearea și distribuirea de materiale informative fizice (afișe, fluturași) în școală și în comunitate (prin cutiile 
poștale, acțiuni stradale, prin parteneriate cu autoritățile sau firmele locale); 
- crearea de conținut digital (infografice, vizualuri, video-uri) și distribuirea pe site-ul școlii și rețelele sociale; 
- organizarea de evenimente în școală (zile de colectare, concursuri etc.) ; 
- crearea unui avizier în școală ; 
- amenajarea unor locuri pentru colectarea bateriilor în incinta unității de învățământ ; 
- comunicare directă cu membri comunității (vizite, întâlniri, prezentări) ; 
- participarea la evenimente externe (organizate de autorități sau alte entități locale) în scopul promovării 
colectării de baterii consumate ; 
- articole sau interviuri în presa locală. 
  
Premiile se vor acorda prin tombolă, în direct, online. Vor fi eligibile pentru tragerea la sorți echipele care vor 
acumula minimum 8 puncte din 10 prin activitățile raportate la această categorie. Se vor puncta:  
- creativitatea mesajelor și a materialelor de informare - 3 p. 
- diversitatea acțiunilor de comunicare – 4 p. 
- nivelul de implicare a colectivului din unitatea de învățământ (cadre didactice, elevi, părinți) – 2 p. 
- gradul de completare a formularului de raportare -1p. 
 
III.2.3. Raportare activităților se va face pe un formular online la care Profesorii Coordonatori vor primi un link 
după 1 martie 2023 
 
III.2.4. Raportarea activității și jurizare  
 
III.2.4.a. La categoria Cea mai inspirată acțiune de informare a comunității, Profesorii Coordonatori pot 
completa formularul de raportare a activităților până la data de 26 mai 2023.  
 
III.2.4.b. Între 29 mai – 6 iunie 2023: organizatorul va evalua și selecționa echipele eligibile pentru tombola cu 
premii.  
 
III.2.4.c. La categoria Cele mai mari cantități de baterii, 5 octombrie 2023 este ultima dată la care echipele 
participante pot solicita preluarea de baterii și acumulatori portabili uzați, colectate în incinta școlii. 
 
III.2.5. Desemnarea câștigătorilor  
 
III.2.5.a. La categoria Cea mai inspirată acțiune de informare a comunității,  în ziua de 7 iunie 2023, va fi 
organizată online o tombolă pentru echipele care au obținut între 8-10 puncte pe criteriile menționate la pct. 
III.2.2.a) Se vor acorda 5 premii. Câștigătorii vor fi afișați pe site-ul www.patruladereciclare.ro  
 
III.2.5.b. Până la 20 iunie 2023, câștigătorii acestei categorii vor comanda online premiile exclusiv de pe 
platforma online a furnizorului desemnat de Asociația Volens. 
 
III.2.5.c. La categoria Cele mai mari cantități de baterii, Asociația Volens anunță câștigătorii naționali în 
perioada 13-17 octombrie 2023, prin afișarea listei pe site-ul www.patruladereciclare.ro 
 
III.2.5.d. Până la 31 octombrie 2023, câștigătorii  acestei categorii vor comanda online premiile exclusiv de pe 
platforma online a furnizorului desemnat de Asociația Volens. 

http://www.patruladereciclare.ro/
http://www.patruladereciclare.ro/
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IV. PREMII NAȚIONALE ȘI MENȚIUNI 
 
IV.1. Vor fi acordate 2 categorii de premii, la nivel național:  

1. Cea mai inspirată acțiune de informare a comunității (5 premii)  
2. Cea mai mare cantitate de baterii (Premiile I, II și III și 3 mențiuni).  

 

IV.1.1. Premiile naționale pentru Cea mai inspirată acțiune de informare a comunității. Sunt eligibile la 
tombolă Patrulele care au colectat minimum 40 kg baterii pâna la data de 26 mai 2023 și care au obținut 
punctaj între 8-10 pe criteriile stabilite mai sus.  
Primele cinci echipe extrase vor câștiga un premiu care constă în materiale sau echipamente pentru dotarea 
școlii sau uz didactic în valoare de 70 euro (TVA inclus) - echivalentul în lei la cursul BNR din ziua afișării 
câștigătorilor pe site.  
 
IV.1.1.a. Profesorul Coordonator și conducerea unității de învățământ vor alege materiale sau echipamente 
pentru dotarea școlii sau uz didactic exclusiv de pe platforma online a furnizorului desemnat de Asociația 
Volens, în valoarea aferentă premiului.  
 
IV.1.1.b. Asociația Volens va achita furnizorului contravaloarea materialelor selecționate conform categoriei 
de premiu. 
 
IV.1.2. Premiile pentru „Cea mai mare cantitate de baterii” colectată în incinta unei unități școlare.  
Sunt eligibile Patrulele care au colectat minimum 80 kg baterii pe perioada desfășurării concursului. 
Se acordă trei premii: 
 
Premiul I - acordat Patrulei școlare care a colectat cea mai mare cantitate de baterii și acumulatori portabili, 
la nivel național. Premiul constă în materiale sau echipamente pentru dotarea școlii sau uz didactic în valoare 
de 210 euro (TVA inclus) - echivalentul în lei la cursul BNR din ziua afișării câștigătorilor pe site.  
 
Premiul II - acordat Patrulei școlare care a colectat următoarea cantitate de baterii, la nivel național. Premiul 
constă în materiale sau echipamente pentru dotarea școlii sau uz didactic în valoare de 170 euro (TVA inclus) 
– echivalentul în lei la cursul BNR din ziua afișării câștigătorilor pe site.  
 
Premiul III - acordat Patrulei școlare care a colectat cea de-a treia cantitate de baterii la nivel național. Premiul 
constă în materiale sau echipamente pentru dotarea școlii sau uz didactic în valoare de 130 euro (TVA inclus) 
- echivalentul în lei la cursul BNR din ziua afișării câștigătorilor pe site. 
 
Mențiuni – se vor acorda Patrulelor școlare care au colectat următoarele 3 cantități în ordine descrescătoare. 
Fiecare mențiune constă în materiale sau echipamente pentru dotarea școlii sau uz didactic în valoare de 90 
euro (TVA inclus) - echivalentul în lei la cursul BNR din ziua afișării câștigătorilor pe site. 
 
IV.1.2.a. Profesorul Coordonator și conducerea unității de învățământ vor alege materiale sau echipamente 
pentru dotarea școlii sau uz didactic exclusiv de pe platforma online a furnizorului desemnat de Asociația 
Volens, în valoarea aferentă premiului.  
 
IV.1.2.b. Asociația Volens va achita furnizorului contravaloarea materialelor selecționate conform categoriei 
de premiu. 
 
IV.1.3. Cele 2 categorii de premii sunt cumulative. O unitate școlară poate primi premiu la ambele categorii. 
 
IV.1.5. Nu se acordă premii în numerar. 
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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 Organizatorului.  
 
V.2. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a lua toate măsurile necesare, putând inclusiv să elimine din Program 
o instituţie şcolară, în caz de fraudă/tentativă de fraudare a sistemului, abuz sau orice acte de natură să 
afecteze imaginea Organizatorului 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 Echipele Patrulelor școlare care folosesc un limbaj nepotrivit în comunicarea publică și pe canalele de 
socializare ale Programului Patrula de Reciclare, sau ai căror susținători folosesc un astfel de limbaj, vor 
suporta sancțiuni ducând până la excluderea din Program, după caz. 
 
 
VI. PROTECŢIA DATELOR PERSONALE  
 
VI.1 Participanţilor la Programul Patrula de Reciclare 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.   
 
In acest sens, fiecare Participant își va exprima consimțământul asupra prelucrării datelor cu caracter personal 
prin semnarea Acordului de prelucrare a datelor cu caracter personal pus la dispoziție de Organizator. 

 
VI.2. Datele personale ale Participanților sunt prelucrate numai conform scopurilor, duratei și condițiilor 
prevăzute în Acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal pus la dispoziție de Organizator, prin 
intermediul Profesorilor Coordonatori, aceștia din urmă având obligația de a transmite și obține acordul 
părinților elevilor cu vârsta sub 16 ani, respectiv acordul elevilor care au cel puţin vârsta de 16 ani, în privința 
prelucrării datelor cu caracter personal.  

 
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) și  
 
alin. (3) din Codul Civil. Dacă Organizatorul invocă forţa majoră este obligat să comunice Participanţilor la 
Program 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 Program 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, în contul validat al profesorului 
coordonator.  
 
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. 
 
X. MENŢIUNI SPECIALE 
 
X.1 Minorii nu vor transporta și manipula alte deșeuri electrice decât baterii pe care le vor colecta în unitatea 
de învățământ pentru a nu fi expuși accidentărilor. Organizatorul este absolvit de orice vină în cazul producerii 
unui accident. 
 
X.2. Pentru orice solicitări ce țin de partea administrativă (înscriere, acces site, raportare activități etc.), 
profesorii pot contacta Organizatorul la numărul de telefon mobil: 0756.026.919, email: 
office@patruladereciclare.ro. 

http://www.patruladereciclare.ro/
mailto:office@patruladereciclare.ro

