
 

REGULAMIN WYMIANY SUROWCÓW WTÓRNYCH NA SADZONKI ROŚLIN 

organizowanej w ramach akcji ekologicznej DZIEŃ OTWARTY PSZOK 

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. 

2. Organizatorem akcji jest Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Twardogórze, ul. 

Wrocławska 15, 56-416 Twardogóra.  

3. Akcja organizowana jest w dniu 5 października 2018r. w godzinach od 9:00 do 13:00 na terenie 

Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), zlokalizowanego w Twardogórze 

przy ul. Wrocławskiej 15.  

4. Uprawnionymi do otrzymania sadzonek są mieszkańcy gminy Twardogóra, którzy w 

wyznaczonym dniu dostarczą do PSZOK wysegregowane odpady:  

-  pojemniki po farbach, 

-  baterie,  

-  świetlówki, 

- sprzęt RTV/AGD- (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 elektryczna, szczotka elektryczna, elektryczna niania, podgrzewacz do butelek, myjka 

ciśnieniowa, mp3/walkman/discman, tablet, pralka, suszarka do ubrań, zmywarka, lodówka, 

chłodziarko-zamrażarka, urządzenia klimatyzacyjne). 

5. Uczestnik otrzyma 1 sadzonkę ziół za:  

 5 szt. baterii bądź 

 1 świetlówkę bądź 

 1 pojemnik po farbach bądź  

 1 sztukę  sprzętu RTV/AGD . 

6. Jedna osoba może otrzymać maksymalnie 1 sadzonkę (bez względu na ilość oddanych 

surowców).  

7. Wymiana surowców wtórnych na sadzonki będzie odbywać się wyłącznie w trakcie akcji DZIEŃ  

OTWARTY PSZOK w dniu 5 X 2018 na terenie PSZOK przy ul. Wrocławskiej  15 w Twardogórze. 

Sadzonki wydawane są przez pracowników ZGK sp. z o.o. w Twardogórze.  

8. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany rodzaju sadzonek, wydawanych w dniu 5 

października 2018r. Ponadto ze względu na ograniczoną ilość sadzonek organizator zastrzega 

sobie możliwość wcześniejszego zakończenia akcji.  

9. Osoby biorące udział w wymianie oznajmiają, że zapoznały się z niniejszym regulaminem i go 

akceptują. 


