ANEXO 2 – POLÍTICA DE PREMIAÇÃO POR PONTOS E SISTEMÁTICA
DAS CAMPANHAS DE DOAÇÃO DE CELULARES
A premiação aos Grupos Escoteiros (GE) seguirão as seguintes premissas:


Para cada celular arrecadado, será atribuído ao GE 1 ponto
RECICLECEL.



Para cada 10 curtidas no Facebook, na fan page da RECICLECEL
(www.facebook.com/reciclecel)

será

atribuído

ao

GE

1

ponto

RECICLECEL.
Em adição, existirá uma Premiação Extra, que entrará em vigor assim que 300
equipes (GE’s) estiverem cadastradas na Campanha.


Somente GE’s que estiverem enviando, semanalmente, as informações dos
Pontos de Coleta estarão aptos a receber Premiação Extra (disponível no
sitio http://goo.gl/E2vn03 );



GE’s que arrecadarem mais de 200 aparelhos semanalmente serão
ranqueados, sendo que o primeiro colocado ganhará 100 pontos extras
RECICLECEL;



GE’s que arrecadarem mais de 600 aparelhos mensalmente serão
ranqueados, sendo que o primeiro colocado ganhará 50 pontos extras
RECICLECEL;



GE’s que arrecadarem mais de 2490 aparelhos, farão jus a 50 pontos extras
RECICLECEL.



GE’s farão jus a 50 pontos extras RECICLECEL, para cada 1000
aparelhos arrecadados a partir de 2490 aparelhos,

Ao atingir 1.000 pontos RECICLECEL, o GE passa a estar apto a trocar seus pontos
por equipamentos. A RECICLECEL disponibiliza 18 itens:

1. Anel de fita de ancoragem 120cm – 469 pontos
2. Capacete técnicas verticais – 1488 pontos
3. Cinto cadeirinha – 1444 pontos
4. Corda estática 11,5mm com 50 metros – 3375 pontos
5. Corda dinâmica 10,5mm com 60 metros – 4500 pontos
6. Freio em 8 – 525 pontos
7. Mosquetão em aço simétrico 40Kn – 515 pontos
8. Mosquetão em aço oval 25kN – 200 pontos
9. Mosquetão em alumínio HMS – 563 pontos
10. Polia dupla tandem – 4450 pontos
11. Barraca 4 pessoas – 4969 pontos
12. Ducha bolsa solar de 40 litros – 679 pontos
13. Estacas para barraca 16cm com 10pcs – 432 pontos
14. Fogão 2 bocas alta pressão esmaltado gás – 563 pontos
15. Lona plástica 5x4 metros – 625 pontos
16. Plastimodelo escala 1/72 – 438 pontos
17. Plastimodelo escala 1/48 – 1159 pontos
18. Colete salva vidas classe II – 330 pontos

Os prêmios disponíveis pela www.reciclecel.com.br estão sujeitos a alterações, a
qualquer momento, sem aviso prévio, desde que previamente acordado com a UEB
em seguida devendo ser divulgada por ambas as partes.

