
REGULAMIN AKCJI 
WYMIEĆ GRATA, NICZYM STONKĘ – ZYSKAJ GADŻET LUB SADZONKĘ 

 
 

W RAMACH KAMPANII „NIE WYRZUCAJ – OGRANICZAJ, ODTWARZAJ, ODDAWAJ” 
dofinansowanej ze środków 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 
 
 
 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1) Regulamin jest wydany przez organizatora akcji Gminę Warta. 
2) Akcja trwać będzie 12 sierpnia 2022 roku, w godzinach otwarcia PSZOK, czyli od 8:00 do 19:00. 
3) Celem Regulaminu jest uregulowanie wszystkich aspektów organizacji akcji. 

 
II. ZASADY UCZESTNICTWA 

1) Uczestnikiem akcji może być każdy mieszkaniec Gminy Warta, który złożył deklarację i nie zalega 
z płatnościami tytułem opłat za gospodarowanie odpadami. 

2) Mieszkaniec za odpady dostarczone do PSZOK w dniu organizacji akcji ma możliwość otrzymania 
sadzonki i innych gadżetów. 

3) Mieszkaniec, który chce wziąć udział w akcji musi okazać się dokumentem potwierdzającym jego 
adres zamieszkania w gminie Warta oraz ostatnim uregulowanym rachunkiem za 
gospodarowanie odpadami. 

4) Odpady dostarczone do PSZOK będą podlegać ważeniu i w zależności od ich masy mieszkaniec 
otrzyma określoną ilość ekotalarów: 
 
 duży sprzęt RTV i AGD (lodówka, zamrażarka, zmywarka, pralka, komputer, telewizor, laptop, 

ekspres kawowy, piekarnik, itp.) – 10 ekotalarów 
 mały sprzęt RTV i AGD (radio, mikser, drukarka, odkurzacz, telefon komórkowy, zegarek, itp.) - 

5 ekotalarów 
 wielkogabaryty (wersalki, szafki, fotele, szafy, stoły, krzesła) - 5 ekotalarów  
 baterie - 1 ekotalara każde całe 200g odpadu 
 złom - 1 ekotalara każde całe 200g odpadu 

 
5) Otrzymane ekotalary mieszkaniec będzie mógł wymienić na: 

 
 Drzewko owocowe – 20 ekotalarów 
 Sadzonka – 10 ekotalarów 
 Parasolka – 10 ekotalarów 
 Latawiec – 10 ekotalarów 
 Płaszcz przeciw deszczowy – 10 ekotalarów 
 Kubek – 5 ekotalarów 
 Długopis – 2 ekotalary 
 Smycz na klucze – 2 ekotalary 
 Otwieracz do butelek – 2 ekotalary 
 Notes – 2 ekotalary 

 
6) Wydawanie sadzonek i gadżetów odbywać się będzie do wyczerpania zapasów. Organizator ma 

prawo ograniczenia liczby wydawanych sadzonek na zasadzie jeden mieszkaniec = jedna 
sadzonka, by jak największa liczba mieszkańców mogła skorzystać w ramach akcji. Gadżety nie 
będą limitowane. 



 
7) Organizator ma prawo odmówić przyjęcia odpadu nie spełniającego zasad deponowania 

odpadów w PSZOK, np. sprzętu AGD pozbawionego integralnych elementów konstrukcji 
urządzeń. 

 
III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1) Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie. 
2) Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej i w siedzibie Urzędu Miejskiego w 

Warcie, ul. Rynek im. Wł. St. Reymonta 1, 98-290 Warta. Będzie również dostępny podczas 
realizacji akcji. 

3) Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora. 
4) Sprawy nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator. 
5) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody (zarówno majątkowe, jak i niemajątkowe) 

poniesione przez uczestnika akcji bądź przez osoby trzecie, w związku z uczestnictwem w akcji.  
6) Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą danych osobowych i 

informacji podanych w związku z akcją. 
7) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez uczestnika akcji 

nieprawdziwych danych lub danych innej osoby na rzecz uczestnika akcji oraz danych 
nieprawdziwych lub niepełnych. 


