Regulamin akcji pn. „Zielonka jest EKO”
promującej postawy proekologiczne wśród mieszkańców Miasta Zielonka

§1
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem akcji o charakterze ekologiczno-edukacyjnej, organizowanej pod hasłem
„Zielonka jest EKO”, zwanej dalej Akcją, jest Miasto Zielonka, z siedzibą w Zielonce, przy
ul. Lipowej 5.
2. Celem Akcji jest promowanie właściwych postaw ekologicznych wśród mieszkańców Miasta
Zielonka, a w szczególności nawyku selektywnej zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego.
§2
Termin i miejsce prowadzenia Akcji
1. Akcja prowadzona jest na terenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
(PSZOK), przy ul. Krzywej 18 w Zielonce.
2. Akcja odbywać się będzie cyklicznie, w każdą pierwszą sobotę miesiąca,
w godzinach 8:00 - 16:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
§3
Uczestnicy Akcji
Akcja „Zielonka jest EKO” skierowana jest do mieszkańców Miasta Zielonka, zwanych dalej
Uczestnikami, którzy objęci są miejskim systemem gospodarki odpadami komunalnymi Miasta
Zielonka i terminowo uiszczają opłaty naliczone przez Miasto Zielonka, zgodnie z danymi
zawartymi w złożonych deklaracjach przez właściciela lub współwłaściciela nieruchomości
zamieszkałej.
§4
Zasady Akcji
1. W ramach Akcji, Uczestnik, który odda do PSZOK zużyty sprzęt elektryczny bądź
elektroniczny lub baterie elektryczne, będzie uprawniony do otrzymania sadzonki roślinnej
lub gadżetów ekologicznych, zgodnie z zasadami, o których mowa w ust. 2-4.
2. Uczestnik Akcji będzie uprawniony do otrzymania sadzonki lub gadżetu ekologicznego
Miasta Zielonka, zaszeregowanych do jednej z czterech kategorii, których wykaz stanowi
Załącznik nr 1 do Regulaminu. Pracownik PSZOK przydziela kategorię dostarczonym przez
Uczestnika elektroodpadom lub bateriom elektrycznym zgodnie z następującymi zasadami:
a) kategoria I w zamian za dostarczenie od 2 kg do 3,99 kg elektroodpadów lub 10-19
baterii;
b) kategoria II w zamian za dostarczenie od 4 kg do 5,99 kg elektroodpadów lub 20-29
baterii;
c) kategoria III w zamian za dostarczenie od 6 kg do 7,99 kg elektroodpadów lub 30-39
baterii;
d) kategoria IV w zamian za dostarczenie powyżej 8 kg elektroodpadów lub więcej niż 39
baterii;
3. Jedno gospodarstwo domowe może otrzymać w ciągu roku kalendarzowego maksymalnie
4 sztuki sadzonek lub 4 sztuki gadżetów ekologicznych.

4. Warunkiem otrzymania sadzonki lub gadżetu ekologicznego w ramach Akci jest:
a) dostarczenie elektroodpadów (zgodnych z wytycznymi zawartymi w Regulaminie
przyjmowania odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) lub
baterii elektrycznych do PSZOK w Zielonce, przy ul. Krzywej w Zielonce, w terminach,
zgodnych z par. 2, ust.2 Regulaminu;
b) zgłoszenie się Uczestnika do pracownika Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych;
c) ustalenie przez pracownika PSZOK w Zielonce ilości dostarczonych przez Uczestnika
elektroodpadów lub baterii elektrycznych oraz przydzielenie kategorii, o których mowa
w ust. 2.
d) Oświadczenie Uczestnika o zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu i
akceptacji zasad i warunków regulaminowych bez zastrzeżeń.

§5
Informacje dotyczące gadżetów
1. Organizator Akcji samodzielnie dokonuje zaszeregowania gadżetów ekologicznych do
jednej z czterech kategorii.
2. Wykaz gadżetów w załączniku nr 1 do Regulaminu ma charakter poglądowy i służy
ukazaniu Uczestnikowi ich wartości. Gadżety ekologiczne mogą podczas trwania Akcji ulec
zmianie.
3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany zasad, określonych w § 4, w przypadku
wyczerpania zapasów gadżetów ekologicznych.

§6
Postanowienia końcowe
1. Regulamin akcji dostępny jest na stronie internetowej Miasta w Zielonce (www.zielonka.pl)
oraz
w
siedzibie
Punktu
Selektywnej
Zbiórki
Odpadów
Komunalnych
w Zielonce, przy ul. Krzywej 18.

Załącznik nr 1
do Regulaminu akcji
promującej postawy
pro-ekologiczne
wśród mieszkańców
Miasta Zielonka
„Zielonka jest EKO”

Kategoria
gadżetów
ekologicznych

Opis

I

Minii gadżet ekologiczny np. długopis, notes

II

Mały gadżet ekologiczny np. torba
ekologiczna, kubek

III

Średni gadżet ekologiczny np. kubek
samochodowy, ekologiczna torba na
zakupy z siatki

lub duża sadzonka

IV

Duży gadżet ekologiczny np. box
śniadaniowy, bidon.

lub 2 małe sadzonki

lub mała sadzonka

