KARTA ZGŁOSZENIA
DO PROGRAMU „ODZYSKOMANIA”

Oświadczam, że

…..…………………………………………………………………………………………….………….
(pieczątka z adresem)

reprezentowana przez Pana/Panią*…..…………………………………………………………………………………………………………..
– Dyrektora przedszkola/szkoły/innej placówki*
NIP przedszkola/szkoły/innej placówki*………………………………………………………………………….………………….………….

przystępuje do programu pn. „Odzyskomania”, którego Organizatorem jest Fundacja alter eko z siedzibą w
Warszawie (00-793) przy ul. Kujawskiej 3/1, wpisaną do rejestru stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000448852, NIP 521-364-33-22 reprezentowana przez Kamilę Musiatowicz – Prezesa Zarządu.
Jednocześnie przyjmuję do wiadomości i akceptuję poniższe ustalenia:
1. Organizator zapewnia, że uczestnictwo w programie pn. „Odzyskomania” jest dobrowolne i
bezpłatne dla wszystkich placówek oświatowych.
2. W ramach programu Organizator zobowiązuje się do:

-

-

nieodpłatnego odbioru zebranych zużytych baterii, akumulatorów oraz sprzętu elektrycznego i
elektronicznego (ZSEE), zgodnie z Regulaminem programu pn. „Odzyskomania”, który jest
dostępny na stronie internetowej projektu www.odzyskomania.pl,
zapewnienia wszystkich korzyści wynikających z uczestnictwa w programie pn.
„Odzyskomania”, zgodnie z Regulaminem programu „Odzyskomania”, który jest dostępny na
stronie internetowej projektu www.odzyskomania.pl.
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3. Organizator oświadcza, że wskazany Operator akcji zbiórek posiada wymagane prawem pozwolenia
oraz możliwości techniczne i organizacyjne pozwalające na właściwą realizację założeń programu
pn. „Odzyskomania” w zakresie odbioru, przewożenia i przetwarzania zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego (ZSEE), baterii i przenośnych akumulatorów, zgodnie z przepisami
prawa.
4. Uczestnik zobowiązuje się do aktywnego uczestnictwa w programie pn. „Odzyskomania” w zakresie
organizacji zbiórek baterii i przenośnych akumulatorów oraz ZSEE, organizując przynajmniej 1
zbiórkę w ciągu 4 miesięcy trwania programu.
5. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z zapisami w Regulaminie programu pn. „Odzyskomania” i
akceptuje je w pełnym zakresie oraz, że wszystkie zbiórki odpadów przeprowadzi z zachowaniem
względów bezpieczeństwa i porządku.
6. Uczestnik oświadcza, że w trakcie trwania programu, nie zawrze wiążących umów ani porozumień z
innymi Operatorami zbiórek baterii i przenośnych akumulatorów oraz ZSEE.
7. Uczestnik oświadcza, że osobą upoważnioną do kontaktu w celu realizacji programu jest:

Pan/Pani*
………….………………………………………………………………………………………………………..
e-mail:

…………………………………………………………………………………………………………………...

tel./fax

………………………........................................................................................

W przypadku zmiany osoby upoważnionej do kontaktu, Uczestnik zobowiązuje się niezwłocznie
poinformować o tym Organizatora wysyłając e-mail na adres: biuro@odzyskomania.pl, w którym
poda jej imię, nazwisko, e-mail, nr telefonu.
8. Uzupełnioną i podpisaną Kartę Zgłoszenia w formacie pdf lub jpg Uczestnik przesyła na adres
biuro@odzyskomania.pl w tytule podając pełną nazwę placówki oświatowej. Przekazanie
Organizatorowi podpisanej Karty Zgłoszenia jest jednoznaczne z przystąpieniem do programu pn.
„Odzyskomania”.
9. W ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania Karty Zgłoszenia przez Organizatora, indywidualny
profil Uczestnika zostanie aktywowany, umożliwiając pełny dostęp do bazy programu.

Podpis Uczestnika programu

……………..………………………………………………………
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