CONCURSUL „Let`s Bike It! premiază cei mai implicați voluntari pentru
realizarea Hărții Deșeurilor"

REGULAMENT OFICIAL DE DESFĂŞURARE

1. Organizatorul concursului – „Asociația Viitorul în Zori”
Concursul „Let`s Bike It”! premiază cei mai implicați voluntari pentru realizarea Hărții
Deșeurilor" prezentat și desfășurat pe www.letsdoitromania.ro este organizat de Asociația
Viitorul în Zori, cu sediul social în strada 1 Decembrie, numărul 51, etaj parter, biroul numărul 1,
comuna Tunari, județ Ilfov, număr de ordine în Registrul Special 31PJ/25.05.2011, cod de
înregistrare fiscală 28576004, având contul bancar IBAN nr. RO78BACX0000001125209001
deschis la Unicredit Bank, Agenţia Piața Unirii,, reprezentată legal de către Andrei Coșuleanu.
Persoana de contact delegată în vederea coordonării prezentului concurs este Corina Paraschiv.
Telefonul de contact pentru prezentul Concurs este: 0756 350 492.

2. Locul de desfăşurare al concursului
Concursul este organizat şi se va desfăşura pe teritoriul României.

3. Tema și durata concursului
Concursul urmărește realizarea „Hărţii Naţionale a Deşeurilor” din România. Harta va fi folosită
în vederea organizării şi desfăşurării Zilei Naţionale de Curaţenie, care va avea loc pe 15
Septembrie 2018.
Concursul se va desfășura în perioada 20 august-2 septembrie 2018.

4. Dreptul de participare la concurs
La Concurs are dreptul să participe orice persoană care are aplicaţia mobilă „World Cleanup”
instalată pe telefoanele care operează cu sistemul Android sau iOS şi s-au înregistrat prin crearea
unui cont în aplicaţie.

Este important că înscrierea participanților în concurs să fie

efectuată cu aceeași adresă de e-mail folosită pentru a crea contul în aplicația mobilă
„World Cleanup”.

Nu au dreptul de a participa la Concurs colaboratorii Organizatorului (și ai reprezentaților
Organizatorului în teritoriu) sau ai oricăror alte entităţi implicate în desfăşurarea şi organizarea
Concursului, precum şi rudele de gradul I și al II-lea (părinţi, copii, frați, nepoți) şi soţii/soţiile
persoanelor menţionate în prezentul paragraf.
Persoanele minore nu vor putea participa în cadrul Concursului Let`s Bike It! din motive de
siguranță.

5. Regulamentul concursului
Regulamentul este disponibil şi adus în mod gratuit la cunoştinţa oricărei persoane interesate la
adresa de e-mail voluntar@letsdoitromania.ro precum și pe site-ul www.letsdoitromania.ro
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica/completa şi/sau schimba Regulamentul, precum
şi dreptul de a suspenda şi/sau înceta desfăşurarea concursului, anunțând publicul prin
intermediul site-ului www.letsdoitromania.ro sau a altor mijloace mass-media.
Participanții la Concurs sunt obligați să respecte termenii și condițiile prezentului Regulament,
potrivit celor menționate mai jos. Prin participarea la Concurs în toate formele de desfășurare a
acestuia, participanții sunt implicit de acord cu prevederile prezentului Regulament.
Niciun Participant nu va putea solicita continuarea Concursului și nici repararea unui potențial
prejudiciu

produs

prin

suspendarea/întreruperea/prelungirea/sistarea

regulamentară

a

Concursului.
Validarea caştigătorilor şi modul în care aceast Concurs se organizează reprezintă dreptul

exclusiv al Organizatorului. Orice eroare în declararea datelor personale nu atrage răspunderea
Organizatorului. Ca atare, acesta nu are niciun fel de obligaţie în cazul furnizării unor date
eronate care au dus la imposibilitatea acordării în condiţii normale a premiului.

6. Desfăşurarea concursului
Cartarea reprezintă procesul de identificare a mormanelor de deşeuri din arealele naturale şi
transmiterea unor informaţii (coordonate geografice, componenţă şi cantităţi) în baza de date a
proiectului, în vederea creării „Hărţii Nationale a Deşeurilor” din România.
Mormanele de deşeuri reprezintă locuri sau arii restrânse din păduri, de pe câmpuri, de
lângă albiile râurilor, de pe marginile drumurilor, din popasurile turistice, în general din
natură, unde se găsesc cele mai multe deşeuri aruncate ilegal. Criteriul pentru ca un morman
să fie luat în considerare (cantitatea minimă) este ca deșeurile să umple minim 2 saci, 1 sac/
90-100 litri. Ca suprafaţă, mormanul ar trebui să aibă peste 1 metru pătrat. Mormanul trebuie să
conţină în special deşeuri care pot fi valorificate, după cum urmează: hârtie/carton, plastic, metal,
sticlă, baterii, textile, cauciuc, deşeuri electronice şi electrocasnice.
Raportarea unui morman de deşeuri se efectuează după următorii paşi:
1. După identificarea unui zone cu deşeuri se deschide aplicaţia mobilă “World Cleanup”
2. Se activează opţiunea de locaţie a telefonului (conexiunea GPS)
3. De pe ecranul principal al aplicaţiei (pe care se află harta României) se apasă pe
butonul „+” pentru a adaugă un nou morman
4. Se încarcă între 1-3 poze reprezentative cu mormanul
5. Se selectează dimensiunea mormanului, tipurile de deşeuri pe care le conţine şi se adaugă
hastaguri suplimentare dacă în morman s-au idetificat deşeuri ce nu au o etichetă deja existentă
6. Ultimul pas îl reprezintă verificarea tuturor datelor înainte ca raportarea sa fie trimisă
Pentru ca o raportare sa fie validată trebuie să conţina minim o poză din care să reiasă întreaga
cantitate de deşeuri ce trebuie colectată, dimensiunea mormanului, tipurile de deşeu, locul în care

s-a cartat (se validează doar mormanele din afara localităţilor) şi numele persoanei care a
cartat.
Participanţii au obligaţia să consulte harta deşeurilor din aplicaţie înainte de a efectua o
raportare, pentru a se asigura că mormanul cu deşeuri nu a fost raportat deja de un alt utilizator.
Înainte de efectuarea cartării partincipanții au obligația de a verifica dacă mormanul cu deșeuri a
fost cartat în prealabil prin intemediul aplicației mobile. Între mormanele cartate trebuie să existe
o distanță de minim 20 metri. În cazul cartării aceluiași morman, Organizatorul va luă în
considerare doar prima cartare efectuată.

Fiecare echipă trebuie să înregistreze traseul pe care se desfășoară cartarea prin intermediul unei
aplicații mobile (Ex: Strava, Endomondo, MapMyRun, etc.). Traseul trebuie transmis în format
GPX (care se poate obține din varianta mobilă sau web a acestor aplicații) către Organizatorii
concursului. De asemenea utilizatorul trebuie să se asigure că a poziţionat corect zona în
aplicaţie.

7. Descrierea premiilor. Desemnarea câştigătorilor
Premiile vor fi anunţate în perioada 3-7 septembrie 2018.
Valorea totala a premiilor este 10 347 Ron.
● Premiul I: 3 Biciclete Oraș Elops 100 Cadru Jos Negru B'Twin, Curatitor Karcher
pentru biciclete
● Premiul II: 5 Trotinete Town 9EF Alb 15 Adulți Oxelo, 4 Aspiratoare Karcher
● Premiul III:

3 Corturi 2 Seconds Albastru Quechua, 3 Espresoare Tchibo

Cafissimo
● Menţiune: 20 Rucsacuri Drumetie MH500 20 L Negru Quechua, 10 mingii de
baschet, 10 mingii de fotbal, 3 skateboard-uri Skate MID500 Robot Oxelo, 3
seturi badminton Set Fileu / 2 Rachete Easy Set Discover, Oti Mop Spray 2 in 1,
Stergator Spray 3 in 1, Oti Gama saci menajeri Solid Extra

Punctajul se va acorda în funcție de numărul total de mormane valide raportate prin intermediul
aplicaţiei
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participanţii la Concurs trebuie sa aibă profilul din aplicaţia World Cleanup ca fiind
public (Profile-> Settings-> Private profile off). În cazul în care nu se pot identifica
participanţii care au cartat anumite mormane de deşuri, acestea nu vor validate pentru niciun
participant la Concursul desfăşurat.

În caz de câştig, Participanţii nu pot opta pentru preschimbarea premiului în bani sau în alte
produse ori servicii.

Câştigătorul va fi desemnat după validarea mormanele de deşeuri în perioada 3-7 septembrie
2018. Câştigătorul premiului urmează să fie contactat telefonic şi prin e-mail de către
reprezentanţii Organizatorului pentru a stabili condiţiile specifice de acordare a premiului.
În cazul în care câştigatorul nu poate fi contactat în termen de 5 zile lucrătoare de la extragere,
atunci Organizatorul va putea aloca premiul următorului participant validat în condiţiile mai sus
menţionate, informaţii actualizate ale câştigătorilor fiind publicate pe www.letsdoitromania.ro şi
pe pagina de facebook https://www.facebook.com/LetsDoItRO/ .

Predarea premiului se va realiza în termen de 14 zile lucrătoare de la validarea câştigătorului,
prin încheierea unui proces verbal de predare –primire/document de expediţie curierat.
Organizatorul îsi rezervă dreptul să elimine din concurs sau să anuleze decizia prin care un
Participant este desemnat câstigător, în condițiile în care respectivul câștigător este suspectat de
fraudarea concursului.

8. Reguli
a) Termenii și conținutul acestui Regulament au fost concepute și redactate de Organizator și nu
pot face obiectul niciunei modificări sau interpretări contrare din partea unor terți.
b) Interpretarea şi implementarea Regulamentului vor fi în totalitate la latitudinea
Organizatorului. Decizia Organizatorului va fi finală şi irevocabilă şi nu va putea fi contestată în
nicio forma de participanţi.
c) Organizatorul îşi rezervă dreptul să schimbe, să modifice sau să adauge noi reguli în acest
Regulament, din orice motiv şi oricând în timp, pe parcursul desfăşurării campaniei sau în orice
alt

moment,

varianta

actualizată

a

Regulamentului

fiind

disponibilă

pe

site-ul

www.letsdoitromania.ro.

9. Responsabilitatea
Înscrierile înainte sau după perioadele menţionate în Regulament, nu se iau în considerare.
Organizatorul Concursului nu are nici o răspundere şi nu va putea fi implicat în litigii legate de
proprietatea premiului după acordarea acestora. Organizatorul nu este răspunzător pentru
calitatea premiului şi nu acordă termen de garanţie, de utilizare sau funcţionare pentru premiile
acordate în cadrul Concursului, acestea fiind în sarcina producătorilor/distribuitorilor care
comercializează produsele acordate sub forma de premii de către Organizator. Prin participarea
la aceasta campanie, participanţii sunt de acord să respecte şi să se conformeze tuturor
prevederilor, termenilor si condiţiilor prezentului Regulament şi ale legislaţiei aplicabile.

10. Prelucrarea datelor cu caracter personal
Prin comunicarea datelor cu caracter personal în modalităţile indicate în mod expres prin
Regulament, Participanții și/sau reprezentanții lor legali sunt de acord cu toate prevederile
Regulamentului și îsi exprimă acordul expres și neechivoc, ca datele lor cu caracter personal să
intre în bazele de date ale Organizatorului în vederea validării și atribuirii premiului.

11. Încetarea concursului
Prezentul Concurs poate înceta numai în următoarele situaţii:
- la împlinirea termenului pentru care a fost anunţată campania;
- în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forţă majoră sau în cazul imposibilităţii
Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a continua prezentul Concurs.

Anexe
Publicarea prezentului Regulament se realizează pe site-ul www.letsdoitromania.ro şi prin
punerea acestuia la dispoziţia oricărei persoane interesate, prin contactarea Organizatorului la
adresa de e-mail voluntar@letsdoitromania.ro

Anexa 1. Situaţii speciale
● Cadavru uman: în cazul în care se descoperă un cadavru uman, se va suna la numărul
pentru urgenţe 112 şi se va aştepta echipajul de poliţie undeva în vecinătatea locului
respectiv.
● Obiecte explozibile nedetonate: în cazul în care se descoperă un obiect explozibil nedetonat
(obuze, proiectile de artilerie etc.), voluntarii trebuie să se îndeparteze la o distanţă
considerabilă şi să sune la numărul pentru urgenţe 112. Sub nici o formă nu se vor mişca
respectivele obiecte!
● Accidente: pentru a evita orice fel de accident este bine ca voluntarii să respecte cu stricteţe
normele de siguranţă (vezi. Norme de siguranţă). Este de preferat ca voluntarii să aibă o trusă
de prim ajutor pentru eventualele mici accidente care pot surveni pe parcursul procesului de
cartare. În cazul unui accident major, sunaţi la 112.

Anexa 2. Precizări legale
● Voluntarii înscrişi pentru activităţile de cartare se implică pe propria răspundere. Ei au
obligaţia de a citi prezentul regulament, precum şi normele de siguranţă anexate şi a lua la
cunostinţă toate detaliile referitoare la activităţile de cartare. Echipa Let’s Do It, Romania! nu
se face responsabilă pentru eventualele accidente ce pot rezulta din nerespectarea indicaţiilor
oferite.

● Voluntarii au obligaţia de a nu se expune pericolelor, de a se proteja pe sine şi de a preveni
avarierea autovehiculelor pe care le pun la dispoziţie pentru aceasta acţiune. Orice avarii
suferite de maşini sau răni suferite de voluntari nu vor fi imputate organizatorilor.
● În cazul apariţiei unor situaţii speciale, se vor urma întocmai îndrumările din acest
document.

Anexa 3. Norme de siguranţă pentru activităţile de cartare
Aceste norme au menirea de a facilita şi de a permite buna desfăşurare a proiectului „Let’s Do It
Romania!”, precum şi de a permite rezolvarea eficientă a oricăror probleme ce pot apărea pe
parcurs. Normele conţin referiri la prevenirea şi rezolvarea diferitelor accidente la care ne putem
aştepta ca urmare e activităţii întreprinse.
Prezentele norme de siguranţă trebuie citite şi însuşite de toţi cei care iau parte la acţiunile de
cartare organizate sub egida „Let’s Do It Romania!”.

Protecţia personală
● Nu se vor atinge deseurile, mai ales obiectele care prezintă un pericol (ascuţite,
substanţe toxice, bucăţi de placaje sau alt fel de materiale în poziţii instabile, care pot
determina răsturnarea mormanului de deseuri).
● Voluntarii trebuie să aibă îmbrăcăminte adecvată acestui tip de activitate: ţinută sport,
preferabil pantaloni lungi.
● Voluntarii trebuie să aibă îmbrăcăminte adecvată condiţiilor climaterice: în zilele de
desfăşurare a acţiunilor pot fi prezente evenimente meteorologice neplăcute: ploaie, vânt
puternic, soare arzător etc.
● Este interzisă orice fel de încălţăminte cu toc, sandale sau şlapi de plajă; încălţămintea
trebuie să fie comodă, să protejeze piciorul de factori externi neprielnici (spini, ţepi, teren
accidentat, pietre) şi să permită activitate susţinută timp de 4- 6 ore.
● Nu se cartează noaptea.

● Voluntarii nu trebuie să se aventureze în zone periculoase!
● Bicicliștii sau motocicliștii trebuie să folosească trasee accesibile tipului de bicicletă sau
motocicletă pe care îl au. Aceștia trebuie să fie în contact vizual cu un alt participant la
eveniment.

Protecţia vechiculului
● Vechiculul trebuie să fie echipat corespunzător, conform legislaţiei în vigoare.
● Se va respecta legislaţia rutieră în vigoare.
● Biciclistul trebuie sa aiba la el kit pentru repararea bicicletei.

Stare medicală/efort fizic
● Este recomandat ca toţi participanţii la eveniment să fi mâncat de dimineaţă o masă cât
mai bogată în vitamine pentru a le permite o activitate susţinută pe parcursul celor 4-6
ore.
● E foarte important să veniţi cu apă şi mâncare pentru întreaga zi.
● Sugerăm ca fiecare participant să aibă ciocolată sau bomboane pentru energie.
● Este bine ca voluntarii să aibă o trusă de prim ajutor pentru eventualele mici accidente
care pot surveni pe parcursul procesului de cartare.
● În cazul unui accident major, sunaţi la numărul de urgenţă 112.

Dispoziţii speciale
● Este strict interzis consumul de băuturi alcoolice cu 12 ore înainte şi în timpul
desfăşurării acţiunilor de cartare.
● Este strict interzis consumul de substanţe halucinogene sau interzise prin lege cu 24
de ore înainte sau în timpul desfăşurării acţiunilor de cartare.

Voluntarii nu trebuie să se expună riscurilor, trebuie să se protejeze pe sine, să aibă grijă
de cei din echipa din care fac parte şi să prevină avarierea vehiculului pe care îl folosesc.

Organizator
Asociația Viitorul în Zori
Andrei Coșuleanu
Reprezentant Legal

