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 makulatury oraz małego i dużego sprzętu
RTF/AGD.
2. Organizatorem akcji jest Urząd Miasta Żory z siedzibą w Żorach, Al. Wojska Polskiego

25, a odpowiedzialnym za przeprowadzenie akcji Zespół Gospodarowania Odpadami
Komunalnymi (ZGOK). Współprowadzącym Akcję jest „Komart” Sp. z o.o. z siedzibą
w Knurowie, ul. Szpitalna 7.

3. Akcja organizowana jest w dniu 19 maja 2018r. w godzinach od 10:00 do 17:00 na terenie

Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), zlokalizowanego
w Żorach przy ul. Okrężnej 5.
4. Uprawnionymi do otrzymania sadzonek są mieszkańcy Żor, którzy w wyznaczonym dniu

przywiozą do PSZOK wysegregowane odpady:


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) lub/i



małego sprzętu RTV/AGD- kompletnego (m.in. mikrofalówka, odkurzacz, żelazko,
toster, maszyna do szycia, okap kuchenny nawilżacz powietrza, kosiarka do trawy,
ekspres do kawy, gofrownica, suszarka, prostownica, czajnik elektryczny, toster,
telefon komórkowy, laptop, komputer stacjonarny, wiertarka, wiertarko-wkrętarka,
robot kuchenny, frytkownica, krajalnica, masażer elektryczny, golarka elektyrczna,
szczotka elektryczna, elektryczna niania, podgrzewacz do butelek, myjka ciśnieniowa,
mp3/walkman/discman elektryczny), tablet lub/i

 dużego sprzętu RTV/AGD- kompletnego (m.in. pralka, suszarka do ubrań, zmywarka,
lodówka, chłodziarko-zamrażarka, urządzenia klimatyzacyjne)
5. Uczestnik otrzyma 1 sadzonkę kwiatów, krzewu lub drzewa w zamian za:



10 kg makulatury bądź



3 sztuki kompletnego małego sprzętu RTV/AGD bądź



1 sztukę kompletnego dużego sprzętu RTV/AGD.

Jedna osoba może otrzymać maksymalnie 10 sadzonek (bez względu na ilość oddanych
surowców). Identyfikacja osoby nastąpi za okazaniem dowodu osobistego.
5. Wyboru rodzaju sadzonek, spośród dostępnych: borówka, kosodrzewina, świerk pospolity,
świerk gniazkowy, trawa ozdobna, krzew róży, żurawka, oset, azalia japońska, liliowiec,
pęcherznica, lawenda, kwiat pelargonii, kwiat surfinii, sadzonka bylin, dokonuje
Uczestnik. Sadzonki wydawane są przez pracowników ZGOK.
6. Sadzonki wydawane będą po uprzednim zważeniu makulatury i sprawdzeniu kompletności

żużytego sprzętu RTV/AGD, na podstawie potwierdzenia oddania surowca. Uczestnik
akcji potwierdza pisemnie odbiór sadzonki.

7. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany rodzaju sadzonek, wydawanych w dniu 19 maja

2018r. Ponadto ze względu na ograniczoną ilość sadzonek organizator zastrzega sobie
możliwość wcześniejszego zakończenia akcji.
8. Po wydaniu przez pracownika ZGOK sadzonki wymiana na inną nie jest możliwa.

Ponadto dostawca sadzonek nie wyraża zgody na wymianę sadzonki w swojej siedzibie
zlokalizowanej w Żorach przy ul. Drwali 25 (Centrum Ogrodnicze LIMBA Grzegorz
Konik).
9. Dzieci do lat 15 biorą udział w akcji wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.

10. W przypadku dostarczenia odpadów niewymienionych w regulaminie, Organizator

odmówi ich przyjęcia.
11. Osoby biorące udział w wymianie oznajmiają, że zapoznały się z niniejszym regulaminem

i go akceptują.

