REGULAMIN WYMIANY SUROWCÓW WTÓRNYCH NA SADZONKI ROŚLIN
1. Regulamin określa zasady prowadzenia akcji ekologicznej dotyczącej wymiany surowców
wtórych na sadzonki roślin, której celem jest propagowanie działań edukacyjnych
w zakresie selektywnej zbiórki odpadów szkła i makulatury.
2. Organizatorem akcji jest Urząd Miasta Żory z siedzibą w Żorach, Al. Wojska Polskiego
25, a odpowiedzialnym za przeprowadzenie akcji Zespół Gospodarowania Odpadami
Komunalnymi.
3. Akcja organizowana jest w dniu 8 lipca 2017r. w godzinach od 10:00 do 18:00 na terenie
Zakładów Techniki Komunalnej Sp. z o.o. w Żorach przy ul. Okrężnej 5.
4. Uprawnionymi do otrzymania sadzonek są mieszkańcy Żor, którzy w wyznaczonym dniu
przywiozą do ZTK Sp. z o.o wysegregowane odpady szkła (butelki i słoiki szklane
po napojach i żywności; butelki po napojach alkoholowych; szklane opakowania
po kosmetykach lub/i makulatury (opakowania z papieru lub tektury (także falistej); gazety
i czasopisma; katalogi, prospekty, foldery; papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki;
książki i zeszyty; torebki papierowe; papier pakowy rolka po papierze toaletowym,
ręczniku kuchennym).
5. Uczestnik otrzyma 1 sadzonkę kwiatów, krzewu lub drzewa w zamian za:
 10 kg makulatury bądź
 10 kg szkła bądź
 5 kg szkła i 5 kg makulatury.
Jedna osoba może otrzymać maksymalnie 10 sadzonek (bez względu na ilość oddanych
surowców). Identyfikacja osoby nastąpi za okazaniem dowodu osobistego. Każdy
z uczestników otrzyma ponadto ulotkę edukacyjną dotyczącą prawidłowych zasad
segregacji odpadów w mieście Żory.
6. Uczestnik wybiera sobie sadzonkę spośród dostępnych: sosna limba, kosodrzewina,
forsycja, krzewuszka, jałowiec płożący, świerk karłowaty, krzew róży, sadzonka wrzosu,
sadzonka trawy, sadzonka bylin. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany rodzaju
sadzonek, wydawanych w dniu 08 lipca 2017r. Ze względu na ograniczoną ilość sadzonek
organizator zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zakończenia akcji wymiany
surowców wtórnych na sadzonki roślin.
7. Do oddawania surowców i wydawania sadzonek obowiązuje jedna kolejka. Uczestnik
akcji potwierdza odbiór pisemnie odbiór sadzonki.
8. W przypadku dostarczenia odpadów niewymienionych w regulaminie, Organizator
odmówi ich przyjęcia.
9. Osoby biorące udział w wymianie oznajmiają, że zapoznały się z niniejszym regulaminem
i go akceptują.

