REGULAMIN ŚWIĄTECZNEJ ZBIÓRKI
ELEKTROODPADÓW I BATERII
1. Świąteczna zbiórka elektroodpadów i baterii zwana dalej „zbiórką” odbędzie się w dniu 14 grudnia 2019 roku, w godzinach 09:3013:30 na terenie parkingu przy Mareckim Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnym, ul. Wspólna 40-42, 05-270 Marki.
2. Organizatorem zbiórki jest Burmistrz Miasta Marki, z siedzibą przy Al. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki.
3. Uprawnieni do otrzymania „choinek” w donicach są pełnoletni mieszkańcy Gminy Miasto Marki, którzy w trakcie akcji na miejsce
zbiórki dostarczą elektroodpady lub baterie, w ilościach wskazanych w pkt 5.
4. Wymiana elektroodpadów lub baterii na „choinki” w donicach następuje poprzez:
1) przeliczenie na kupony liczby odpadów dostarczonych przez mieszkańców Gminy Miasto Marki w trakcie akcji, zgodnie
z postanowieniami pkt 5 oraz
2) wymianę otrzymanych kuponów na „choinki”, zgodnie z postanowieniami pkt 6.
5. Przelicznik odpadów na kupony:
a) ELEKTROODPADY:
- mały sprzęt (np. suszarka, mikser, telefon) – 1 KUPON
- średni sprzęt (np. mikrofala, telewizor, odkurzacz, komputer) – 3 KUPONY
- duży sprzęt (np. lodówka, pralka itp.) – 5 KUPONÓW
*za każdy kolejny mały, średni lub duży sprzęt – odpowiednio 1, 3 lub 5 KUPONÓW
b) BATERIE:
– za każde 20 sztuk – 1 KUPON
6. Wymianie na kupony podlegają wyłącznie elektroodpady oraz baterie. Pozostałe odpady przyniesione przez mieszkańców
nie podlegają wymianie na kupony.
7. Przelicznik kuponów na „choinki” w donicach:
5 KUPONÓW – 1 drzewko o wysokości minimum 100 cm (max 130 cm).
8. Jedna osoba pełnoletnia może otrzymać maksymalnie 1 drzewko.
9. Wydawanie kuponów oraz „choinek” w donicach odbywać się będzie wyłącznie w dniu 14 grudnia 2019 roku, do czasu wyczerpania
„choinek”, ale nie dłużej niż do godziny 13.30.
10. W kwestiach spornych w sposób ostateczny o spełnieniu warunków określonych w Regulaminie decydują obecni na miejscu zbiórki
pracownicy Urzędu Miasta Marki.
11. Organizator zbiórki nie przewiduje możliwości zamiany kuponów na wartość pieniężną lub inną nieprzewidzianą w Regulaminie.
12. W razie powzięcia wątpliwości co do charakteru dostarczonych odpadów Organizator może odmówić ich przyjęcia i wydania
kuponów.
13. Organizator zbiórki zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie, które nie naruszają praw nabytych uczestników
zbiórki.
14. Każda osoba biorąca udział w zbiórce akceptuje i wyraża zgodę na postanowienia niniejszych zasad zbiórki.

