REGULAMIN AKCJI „SPRZĘT ZA SPRZĘT”
§ 1.
1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki uczestnictwa w akcji prowadzonej pod
nazwą „Sprzęt za sprzęt” („Akcja”) w okresie od dnia 10 kwietnia 2014 r. do dnia 15
września 2014 r. („Czas trwania Akcji”).
2. Organizatorem akcji prowadzonej pod nazwą „Sprzęt za sprzęt” („Akcja”) jest Fundacja
„Zaraz wracam” („Organizator”) z siedzibą w miejscowości Byczeń 68, 57-230 Kamieniec
Ząbkowicki, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla
Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000284785, NIP: 8871756679, REGON: 020565034.
3. Akcja skierowana jest do Klubów Sportowych („Klubów”) działających na podstawie
ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. (Dz.U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.),
zarejestrowanych w portalu futbolowo.pl.
4. Przedmiotem Akcji jest zbiórka przez Kluby w imieniu Organizatora zużytego sprzętu
elektronicznego i elektrycznego („ZSEE”) w rozumieniu ustawy o zużytym sprzęcie
elektrycznym i elektronicznym z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 180, poz. 1495 z późn.
zm.), oraz zużytych baterii i akumulatorów przenośnych („baterie”) w rozumieniu ustawy
o bateriach i akumulatorach z dnia 24 kwietnia 2009 r. (Dz.U. Nr 79, poz. 666 z późn. zm.),
który następnie odbiorą wskazani uprzednio przez Organizatora przedsiębiorcy posiadający
stosowne zezwolenia zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2013
r. poz. 21). Z tytułu zebranego i następnie przekazanego zużytego sprzętu elektronicznego
i elektrycznego (ZSEE) oraz baterii, Kluby otrzymują punkty, które w czasie trwania Akcji
będą mogły wymieniać na nagrody w postaci sprzętu sportowego z Katalogu dostępnego na
stronie www.zarazwracam.pl.
5. Celem Akcji jest:
a) propagowanie przez Organizatora właściwych nawyków postępowania ze zużytym
sprzętem i uświadamianie zagrożeń dla środowiska naturalnego, wynikających
z niewłaściwego postępowania z „elektro-odpadami”,
b) wspieranie sportu i kultury fizycznej w klubach sportowych, poprzez zakup sprzętu
sportowego dla Klubów sportowych przez Organizatora, w zamian za punkty zebrane
w czasie trwania Akcji.
6. Akcja o nazwie „Sprzęt za sprzęt” prowadzona będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
7. Obsługa Akcji prowadzona jest przez Organizatora we współpracy z:
a) portalem internetowym „futbolowo.pl” prowadzonym przez Sport4People Sp. z o.o.,
z siedzibą w Krakowie (30-507), ul. Celna 8/13, zwanym dalej „Partnerem
marketingowym”,
b) firmą „RadwanSport” Tomasz Radwan z siedzibą w Nowym Tomyślu (64-300),
ul.Szpitalna 48, realizującą obsługę zamówień i wysyłkę nagród za udział w Akcji
na zlecenie Organizatora, zwaną dalej „Partnerem handlowym”,
c) podmiotami profesjonalnie prowadzącymi działalność gospodarczą w zakresie
gospodarki odpadami, posiadającymi stosowne zezwolenia oraz wpisy, w szczególności
w zakresie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego a także zużytych
baterii i akumulatorów uzyskane zgodnie z postanowieniami ustawy o odpadach z dnia
14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 21), ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym
i elektronicznym z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 180, poz. 1495 z późn. zm.) oraz
ustawy o bateriach i akumulatorach z dnia 24 kwietnia 2009 r. (Dz. U. Nr 79, poz. 666
z późn. zm.), dalej zwanymi „Odbiorcami”.
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§ 2. Warunki uczestnictwa w Akcji
1. Uczestnictwo w Akcji jest dobrowolne.
2. W Akcji nie mogą brać udziału Konsumenci w rozumieniu art. 22 ze znaczkiem 1 ustawy
kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) tj. osoby
fizyczne dokonujące czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością
gospodarczą lub zawodową.
3. Uczestnikami Akcji mogą być wyłącznie Kluby, które:
a) działają w oparciu o postanowienia ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. (Dz.U.
Nr 127, poz. 857 z późn. zm.) i posiadają stosowny wpis w Krajowym Rejestrze
Sądowym względnie wpis do ewidencji prowadzonej przez Starostę właściwego ze
względu na siedzibę Klubu,
b) nie posiadają prawnych i faktycznych przeszkód, w szczególności uchwał organów
Klubu uniemożliwiających udział Klubu w Akcji,
c) posiadają miejsce (w szczególności pomieszczenie gospodarcze, zamykaną altanę
śmieciową), w którym jest możliwe bezpieczne, bez nieuprawionego dostępu osób
trzecich, składowanie zebranego w imieniu Organizatora w ramach Akcji zużytego
sprzętu elektronicznego i elektrycznego (ZSEE) i baterii,
d) są zarejestrowane w portalu futbolowo.pl, gdzie posiadają swój indywidualny profil oraz
login,
e) wyrażą chęć udziału w Akcji poprzez wypełnienie formularza udziału w Akcji
dostępnego na stronie www.zarazwracam.pl,
f) podpiszą oraz prześlą w 3 egzemplarzach do Organizatora Umowę współpracy
(„Umowa”), której stronami obok Klubu będą Organizator oraz Odbiorca, wraz z kopią
wpisu do stosownego rejestru, oraz kopią dokumentów potwierdzających umocowanie
osób podpisujących Umowę do działania w imieniu Klubu.
4. Wzór Umowy o współpracy dostępny jest na stronie www.zarazwracam.pl.
5. Klub biorący udział w Akcji jest świadomy okoliczności, że to Organizator wskazuje
Odbiorcę, będącego stroną Umowy, który będzie odbierał od Klubu, biorącego udział
w Akcji, zebrany w ramach Akcji odpad w postaci ZSEE oraz baterii.
6. Klub biorący udział w Akcji przyjmuje do wiadomości, iż nadesłanie podpisanej Umowy
jest równoznacznym potwierdzeniem uczestnictwa w Akcji, akceptacją treści niniejszego
Regulaminu oraz zgodą na publikowanie danych Klubu na stronie internetowej Akcji,
a także we wszelkich materiałach tworzonych przez Organizatora w ramach Akcji.
7. Ponadto Klub biorący udział w Akcji powierza Organizatorowi i wyraża zgodę na
przetwarzanie i gromadzenie przez Organizatora danych osobowych przedstawicieli Klubu,
którzy z ramienia Klubu będą koordynatorami organizowanych w imieniu Organizatora
zbiórek odpadów w postaci ZSEE oraz baterii, wyłącznie na potrzeby Akcji. Dane osobowe
gromadzone w ramach akcji obejmują imię i nazwisko, a także dane teleadresowe. Dane
osobowe, o których mowa w zdaniu poprzednim są zarejestrowane i przechowywane
zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133,
poz. 883 z późn. zm.). Administratorem danych osobowych jest Organizator.
8. W czynny udział w Akcji mogą angażować się władze Klubu, zawodnicy zrzeszeni
w Klubie, a także kibice.
9. Klub biorący udział w Akcji przyjmuje do wiadomości, iż warunkiem organizowania
w imieniu Organizatora zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego („ZSEE”)
oraz baterii jest otrzymanie od Organizatora egzemplarza uprzednio podpisanej przez Klub
biorący udział w Akcji, Umowy z podpisami Organizatora oraz wskazanego przez
Organizatora Odbiorcy.
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§ 3. Postanowienia ogólne.
1. W ramach Akcji „Sprzęt za sprzęt”, Kluby biorące w niej udział („Uczestnicy Akcji”),
organizują w imieniu Organizatora zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
(„ZSEE”) oraz baterii.
2. Uczestnik Akcji prowadzi zbiórkę wyłącznie w miejscu zgłoszonym Organizatorowi
w Formularzu rejestracyjnym Akcji, przy zapewnieniu bezpiecznego składowania zebranego
odpadu w postaci ZSEE oraz baterii.
3. W czasie trwania Akcji, Uczestnicy Akcji mogą organizować w imieniu Organizatora
jednodniowe bądź kilkudniowe lub kilkunastodniowe zbiórki zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego („ZSEE”) i baterii, o czym będą informować Organizatora
za pośrednictwem panelu klienta dostępnego na stronie www.zarazwracam.pl co najmniej
3 dni przed planowaną datą zbiórki odpadu w postaci ZSEE i baterii oraz wskazaniem
okresu jej trwania, a także spodziewaną ilością oraz rodzajem odpadu w postaci ZSEE oraz
baterii.
4. Uczestnik Akcji przyjmuje do wiadomości, iż przed zorganizowaniem zbiórki baterii winien
zorganizować we własnym zakresie plastikowy pojemnik z workiem foliowym w środku na
zużyte baterie wielkości około 20 litrów.
5. Uczestnik Akcji otrzyma od Organizatora materiały promocyjne Akcji, które Organizator
doręczy na swój koszt, na adres wskazany przez Uczestnika Akcji w formularzu zgłoszenia.
6. Zebrany przez Uczestników Akcji w ramach zbiórki odpad w postaci ZSEE oraz baterii
będzie przekazywany i odbierany wyłącznie przez Odbiorcę, z którym Uczestnik Akcji oraz
Organizator posiada zawartą Umowę.
7. Uczestnik Akcji, w dniu zakończenia organizowanej zbiórki odpadów w postaci ZSEE
oraz baterii w imieniu Organizatora, za pośrednictwem panelu klienta w portalu
www.zarazwracam.pl poprzez dostępny formularz Zgłoszenie odbioru, podaje do
wiadomości Organizatora liczbę i rodzaj zebranego odpadu w postaci ZSEE oraz baterii.
8. Uczestnik Akcji oraz Odbiorca ustalają indywidualnie termin i godzinę odbioru zebranych
odpadów w postaci ZSEE oraz baterii, które zadeklarował poprzez wypełnienie i wysłanie
formularza Zgłoszenie odbioru.
9. Uczestnik Akcji przyjmuje do wiadomości, że Zgłoszenie odbioru nie jest jednoznaczne
z zakończeniem Akcji. Uczestnik Akcji może przekazywać Odbiorcy, z którym posiada
zawartą Umowę, zebrany odpad w postaci ZSEE oraz baterii kilkakrotnie w czasie trwania
Akcji.
10. Uczestnik Akcji przyjmuje do wiadomości, że przekazanie Odbiorcy zebranego odpadu
w postaci ZSEE oraz baterii musi być potwierdzone dokumentem podpisanym zarówno
przez Uczestnika Akcji (umocowanego przedstawiciela Uczestnika Akcji) oraz Odbiorcy
(uprawnionego przedstawiciela reprezentującego Odbiorcę). Dokumentem potwierdzającym
odbiór odpadu w postaci ZSEE oraz baterii jest Protokół Przekazania. Protokół Przekazania
generowany jest automatycznie przy wypełnieniu formularza Zgłoszenie odbioru. Uczestnik
akcji jest zobowiązany wydrukować w 3 egzemplarzach Protokół Przekazania, z pośród
których jeden zatrzymuje dla siebie Uczestnik Akcji, a pozostałe dwa egzemplarze
Uczestnik Akcji wraz odpadami w postaci ZSEE oraz baterii przekazuje Odbiorcy.
§ 4. Zasady przyznawania punktów w Akcji
1. Uczestnik Akcji otrzymuje punkty, na podstawie ilości oraz rodzaju zebranego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego („ZSEE”) oraz baterii, wykazanego w panelu Uczestnika
dostępnego na portalu www.zarazwracam.pl, potwierdzonego przez Organizatora na
podstawie danych Odbiorcy.
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2. Organizator przyznaje punkty za 1 szt zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
(„ZSEE”) lub za pakiet 50 szt. baterii, według poniższej tabeli:
Ilość pkt /
Kategorie
1 szt

I. Chłodziarki, zamrażarki, pralki, zmywarki, piecyki gazowe, kuchenki elektryczne, duże ksera,
(inne urządzenia elektroniczne o wadze powyżej 30 kg)

100

II. Grzejniki, klimatyzatory,komputery, mikrofalówki, telewizory, monitory, kosiarki, małe
ksera , (inne urządzenia elektroniczne o wadze od 15 do 30 kg)

25

III. Odkurzacze, maszyny do szycia, laptopy, notebooki, drukarki, wzmacniacze dźwięku, wideo,
dvd, instrumenty muzyczne, komputery, silniki elektryczne , wiertarki, piły, pozostałe
elektronarzędzie, podkaszarki ( inne urządzenia elektroniczne o wadze od 5 do 15 kg)
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IV. Tostery, frytkownice, młynki do kawy, zegary, wagi, telefony, faksy, głośniki, klawiatury,
kamery, ( inne urządzenia elektroniczne o wadze od 2 do 5 kg)
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V. Maszynki do strzyżenia włosów, myszki komputerowe, zasilacze, kable, kalkulatory,
pendrive ( inne urządzenie elektroniczne o wadze do 2 kg)

1

VI. Zużyte baterie - pakiet 50 szt.

1

3. Ilość punktów zebranych oblicza się mnożąc ilość sztuk w każdej kategorii przez ilość
punktów przypisanych do danej kategorii, a następnie sumując iloczyny wszystkich
kategorii.
4. Punkty zebrane przez Uczestnika Akcji są widoczne po zalogowaniu w panelu Uczestnika
Akcji dostępnego na stronie www.zarazwracam.pl.
§ 5. Nagrody
1. Fundatorem nagród jest Organizator tj. Fundacja „Zaraz wracam”.
2. Katalog dostępnych nagród, które Uczestnicy mogą wymieniać za punkty, jest dostępny na
stronie www.zarazwracam.pl.
3. Uczestnik Akcji jest uprawniony do wymiany zgromadzonych punktów na Nagrody, od
momentu przekazania zużytego odpadu w postaci ZSEE oraz baterii Odbiorcy
i potwierdzeniu ilości przez Organizatora, o ile Uczestnik Akcji zgromadził wystarczającą
ilość Punktów, niezbędnych do otrzymania wybranej przez Uczestnika Akcji Nagrody.
4. Uczestnik Akcji przyjmuje do wiadomości, że otrzymane punkty będzie mógł wymieniać na
nagrody przez cały czas trwania akcji. Nagrody zostaną doręczone po zakończeniu akcji
która będzie trwała do 15.09.2014.
5. Wszystkie nagrody zostaną wysłane do wskazanego przez Klub Starostwa Powiatowego
i wręczone oficjalnie przez przedstawiciela Starosty przy udziale lokalnych mediów
w miesiącu Październiku 2014 r.
6. Wymiana punktów na nagrody odbywa się poprzez złożenie zamówienia w sklepie
internetowym www.zarazwracam.pl.
7. Uczestnik Akcji przyjmuje do wiadomości, że wartości punktowe poszczególnych nagród
zostały określone na potrzeby realizacji niniejszej Akcji.
8. Doręczenie nagród przez Organizatora odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej i jest
bezpłatne.
9. Uczestnik Akcji przyjmuje do wiadomości, że wymiana punktów na nagrody jest możliwa
wielokrotnie w czasie trwania akcji, jednak nie częściej niż raz w miesiącu kalendarzowym.
10. Z chwilą wyboru Nagrody przez Uczestnika Akcji, liczba Punktów odpowiadająca pobranej
Nagrodzie, wskazana w panelu Uczestnika Akcji na stronie www.zarazwracam.pl, będzie
odjęta ze stanu Konta Uczestnika wykazującego ilość otrzymanych dotychczas punktów.
11. Uczestnik Akcji przyjmuje do wiadomości, że Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę.
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§ 6. Rozliczanie punktów
1. Punkty widoczne na koncie Uczestnika są klasyfikowane w następujący sposób:
a) „licznik bieżący” – wskazuje ilość punktów za odpady w postaci ZSEE oraz baterie,
które zostały zebrane, jeszcze niezgłoszone do odbioru lub zgłoszone za pośrednictwem
formularza, które nie zostały przekazane do Odbiorcy,
b) „punkty do wykorzystania” – wskazują ilość punktów otrzymanych przez Uczestnika
Akcji za odpad w postaci ZSEE oraz baterii przekazany do Odbiorcy, która to liczba
została uprzednio zatwierdzona przez Organizatora na podstawie dokonanych przez
Odbiorcę odbiorów; są to punkty do wykorzystania przez Uczestnika w sklepie
internetowym Partnera handlowego,
c) „punkty wykorzystane” – punkty wymienione przez Uczestnika Akcji na nagrody
w sklepie internetowym Partnera handlowego,
d) „punkty do rankingu” – suma punktów zatwierdzonych: „do wykorzystania”
i „wykorzystanych”.
2. Uczestnik Akcji może sprawdzić liczbę otrzymanych w ramach Akcji punktów na swoim
koncie w panelu Uczestnika Akcji w serwisie internetowym Akcji tj. www.zarazwracam.pl.
§ 7. Nagrody specjalne
1. Organizator prowadzi Ranking Uczestników („Ranking”), według liczby wszystkich
punktów otrzymanych w ramach Akcji przez poszczególnych Uczestników Akcji,
widocznych na kontach poszczególnych Uczestników Akcji, klasyfikowany, jako punkty do
rankingu.
a) Ranking tworzony jest na podstawie ilości zebranych odpadów w postaci ZSEE oraz
baterii potwierdzonych uprzednio przez Organizatora na podstawie danych
poszczególnych Odbiorców.
b) Ranking jest aktualizowany raz w tygodniu w każdy poniedziałek w czasie trwania akcji.
c) Ranking publikowany jest na stronie internetowej Akcji.
2. W ramach Akcji Organizator przyzna Nagrody Specjalne dla trzech najlepszych
Uczestników Akcji zajmujących pierwsze 3 pozycje w Rankingu na dzień 15.09.2014 r.
3. W ramach Akcji Organizator przyzna dodatkowo Nagrody Miesiąca, dla Użytkowników,
którzy zebrali w kolejnych miesiącach kalendarzowych największą ilość punktów.
§ 8. Prawa i obowiązki Organizatora Akcji
1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Katalogu nagród w trakcie trwania Akcji, a także
zmiany zasad naliczania punktów. O zmianie katalogu nagród oraz zasad naliczania
punktów Uczestnicy Akcji zostaną powiadomieni za pośrednictwem poczty e-mail , co
najmniej na 7 dni przed planowaną zmianą.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Akcji Uczestników, którzy
nie wykonują bądź nienależycie wykonują postanowienia niniejszego Regulaminu i/lub
Umowy.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) konsekwencje nieprawidłowego wypełnienia formularza rejestracyjnego,
b) terminowość doręczenia nagród przez przewoźnika,
c) stan przesyłek w których znajdują się nagrody doręczone przez przewoźnika, jak
uszkodzenia przesyłek za które odpowiedzialny jest przewoźnik.
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§ 9. Obowiązki Uczestników
1. Uczestnik Akcji jest zobowiązany organizować zbiórki odpadów w postaci ZSEE oraz
baterii zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, oraz postanowieniami niniejszego
Regulaminu oraz Umowy. Jednocześnie Uczestnik Akcji jest zobowiązany w bezpieczny
sposób składować zebrane odpady w postaci ZSEE oraz baterii tak, aby uniemożliwić do
nich dostęp nieuprawnionym osobom trzecim.
2. Uczestnik Akcji jest zobowiązany wykorzystać otrzymane materiały promocyjne w sposób
zapewniający jak najszersze rozpropagowanie Akcji.
3. Uczestnik Akcji jest zobowiązany umieścić banery promocyjne otrzymane materiały
promocyjne w sposób zapewniający jak najszersze rozpropagowanie Akcji.
4. Uczestnik Akcji jest zobowiązany każdorazowo aktualizować ilości oraz rodzaj zebranego
odpadu w postaci ZSEE oraz baterii w zależności od okresu trwania zbiórki, przy czym nie
rzadziej niż 1 raz w tygodniu w okresie trwania Akcji. Ilości oraz rodzaj zebranych
odpadów w postaci ZSEE oraz baterii, Uczestnik Akcji wprowadza w panelu Uczestnika
Akcji w serwisie internetowym Akcji www.zarazwracam.pl.
5. Uczestnik Akcji przyjmuje do wiadomości, iż zabronione jest zmienianie stanu i/lub
właściwości w szczególności poprzez rozmontowanie zabranego w ramach organizowanych
w imieniu Organizatora zbiórek zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego(„ZSEE”)
oraz baterii.
§ 10. Postępowanie reklamacyjne
1. W przypadku wystąpienia wad fizycznych nagród dostarczanych w ramach Akcji,
podlegających gwarancji poszczególnych Producentów lub Dostawców, Uczestnik jest
uprawniony do złożenia reklamacji za pośrednictwem Organizatora. Reklamację należy
przesłać w formie pisemnej na adres: Organizatora na adres Fundacja „Zaraz wracam”
Byczeń 68, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki, z dopiskiem „Reklamacja”. Organizator pełni
rolę pośrednika w obsłudze procesu reklamacji pomiędzy Uczestnikiem a Partnerem
handlowym.
2. W piśmie reklamacyjnym należy wyszczególnić dane dotyczące wadliwej nagrody, opisać
występującą wadę i podać dane kontaktowe osoby zgłaszającej reklamację.
3. Decyzje dotyczące reklamacji podejmowane są przez podmioty udzielające gwarancji na
daną nagrodę. Decyzje gwarantów są ostateczne.
4. Uczestnik Akcji przyjmuje do wiadomości, że uszkodzenia mechaniczne nagrody powstałe
w trakcie eksploatacji nie podlegają reklamacji.
5. Uczestnik Akcji zostanie poinformowany o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie
elektronicznej drogą mailową .
§ 13. Postanowienia końcowe
1. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Akcją będą
rozstrzygane przez Sąd właściwy według siedziby Organizatora.
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa
polskiego.
3. Niniejszy Regulamin Akcji dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie
internetowej www.zarazwracam.pl.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu,
o zmianie regulaminu Uczestnicy Akcji zostaną powiadomieni za pośrednictwem poczty
elektronicznej, co najmniej na 14 dni przed planowaną zmianą.
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