Regulamin wymiany odpadów komunalnych na rośliny
1. Akcje Bielany segregują odpady, zwane dalej „Eventem”, odbędą się 26 września 2020 r.
w Parku Olszyna przy ujęciu wody oligoceńskiej (od strony ul. Gąbińskiej), 3 października 2020 r.
w Parku Chomicza przy ul. P. Nerudy 1 oraz 10 października 2020 r. na terenie przy ul. Godowskiej (od
str. ul. Klaudyny 18).
2. Organizatorem Eventu jest Dzielnica Bielany m.st. Warszawa, z siedzibą przy ul. S. Żeromskiego 29,
01-882 Warszawa, zwana dalej „Organizatorem”.
3. Uprawnionymi do otrzymania roślin są osoby fizyczne, które dostarczą w trakcie Eventu, do miejsca
wyznaczonego przez Organizatora, odpady komunalne następujących rodzajów: szkło opakowaniowe,
plastik, metal, papier lub elektroodpady oraz baterie, co najmniej w ilościach wskazanych w pkt 4.
4. Przelicznik odpadów komunalnych na rośliny (należy dostarczyć co najmniej określoną poniżej ilość
odpadów, celem otrzymania sadzonki):
SZKŁO OPAKOWANIOWE
co najmniej 30 sztuk
PLASTIK/METAL
co najmniej 30 sztuk
PAPIER
co najmniej 2 pudełka
1 pudełko o wymiarach szer. 30 cm x dł. 45 cm x wys. 25 cm
ELEKTROODPADY
co najmniej 2 sztuki
Kable bez kuponów
- Baterie powyżej 50 szt.
Niewymienione w regulaminie surowce nie podlegają wymianie na sadzonki.
5. Jedna osoba otrzymuje 1 sadzonkę, w zamian za przyniesione odpady (w ilościach wskazanych w pkt
4).
6. Przyjmowanie odpadów odbywać się będzie wyłącznie w trakcie Eventu, do czasu wyczerpania
roślin, ale nie dłużej niż do godziny 11.50.
7. W razie powzięcia wątpliwości co do charakteru dostarczonych surowców (w szczególności co do
pochodzenia odpadów z gospodarstw domowych, np. odpady przemysłowe), Organizator może
odmówić przyjęcia odpadów.
8. Sadzonki nie będą wydawane osobom nietrzeźwym lub pozostającym pod wpływem innych
substancji psychoaktywnych.
9. W kwestiach spornych w sposób ostateczny o spełnieniu warunków określonych w Regulaminie
decyduje obecny na miejscu pracownik Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy posiadający imienny
identyfikator.
10. Organizator Eventu nie przewiduje możliwości zamiany sadzonek na wartość pieniężną lub inną
nieprzewidzianą w Regulaminie.
11. Organizator Eventu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie, które nie
naruszają praw nabytych uczestników Akcji.

