
 Regulamin wymiany elektroodpadów oraz odzieży i obuwia1 na sadzonki roślin 

 

1. Akcja edukacyjna pn. „EcoPoukładani”, zwana dalej „Wydarzeniem”, odbędzie się 20 

czerwca 2020 r.  

a) w godzinach 9.00 – 14.00 w lokalizacjach wskazanych w pkt. 16 a) – b) 

b) w godzinach 10.00 – 14.00 w lokalizacjach wskazanych w pkt. 16  c) – f) 

2. Organizatorem Wydarzenia jest m.st. Warszawa, z siedzibą przy pl. Bankowym 3/5 

w Warszawie (00-950), zwane dalej „Organizatorem”. 

3. Uprawnionymi do otrzymania sadzonek roślin są osoby fizyczne - mieszkańcy m.st. 

Warszawy zwani dalej „Uczestnikami”, którzy dostarczą co najmniej w ilościach 

wskazanych w pkt. 5 w trakcie trwania Wydarzenia:  

a) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie - do miejsc wyznaczonych przez 

Organizatora w pkt. 16:, 

b) odzież i obuwie – wyłącznie na teren parkingu na pl. Defilad (wjazd od ul. 

Marszałkowskiej); odzież i obuwie powinny być nowe lub używane bardzo dobrej 

jakości, niezniszczone, niepoplamione, niezmechacone oraz kompletne i nadające się 

do ponownego użycia. 

4. Wymiana elektroodpadów oraz odzieży i obuwia na sadzonki roślin następuje poprzez: 

a) przeliczenie na kupony liczby elektroodpadów lub masy odzieży i obuwia 

dostarczonych przez Uczestników w trakcie Wydarzenia, zgodnie z 

postanowieniami pkt. 5 oraz 

b) zamianę otrzymanych kuponów na sadzonki roślin, zgodnie z postanowieniami 

pkt. 7. 

5. Przelicznik elektroodpadów oraz odzieży i obuwia na kupony: 

ELEKTROODPADY: 

(ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY) 

Mały sprzęt (np. suszarka, mikser) = 1 KUPON 

Średni sprzęt (np. mikrofala, telewizor, odkurzacz, komputer) = 2 KUPONY 

Duży sprzęt (np. lodówka, pralka) = 3 KUPONY 

Za kable kupony nie będą przyznawane 

BATERIE 

za każde 20 szt. = 1 KUPON 

 

UBRANIA  i OBUWIE (jedynie w lokalizacji Pl. Defilad): 

5 kg  =  1 KUPON 

10 kg = 2 KUPONY 

15 kg = 3 KUPONY 

 
Niewymienione w Regulaminie odpady nie podlegają wymianie na kupony 

                                                 
1 Wymiana ubrań oraz obuwia jedynie w lokalizacji Pl. Defilad  



 

6. Uczestnik może otrzymać maksymalnie 7 kuponów. 

7. Przelicznik kuponów na sadzonki roślin: 

1 KUPON  =  1 sadzonka oznaczona kolorem ZIELONYM (gatunki roślin: Starzec, 

Werbena rabatowa mix oraz Begonia semperflorens mix)  

 

2 KUPONY = 1 sadzonka oznaczona kolorem  POMARAŃCZOWYM (gatunki roślin:   

Gazania mix, Niecierpek Impatiens Walleriana oraz Irezyna oraz krzewy ozdobne i 

drzewka owocowe ( Czereśnia ptasia, Jarząb, Jabłoń, Grusza, Bez czarny, Bez koralowy). 

 
3 KUPONY = 1 sadzonka oznaczona kolorem ŻÓŁTYM (gatunki roślin: Złocień, 

Heliotrop, Surfinia mix, Kufea mix) 

 

8. Wydawanie kuponów odbywać się będzie wyłącznie w trakcie trwania Wydarzenia, do 

czasu wyczerpania sadzonek roślin, nie dłużej jednak niż do godziny 13.45. 

9. Uczestnik zobowiązany jest stosować się do ograniczeń związanych z 

rozprzestrzenianiem się koronawirusa (SARS – CoV-2) wywołującego chorobę  

COVID-19, w szczególności zachowania 2 metrowego dystansu od innych Uczestników 

lub zasłonięcia ust i nosa np. maseczką. 

10. Uczestnik jest zobowiązany stosować się do komunikatów i wytycznych Organizatora 

wynikających z ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu 

epidemii koronawirusa (SARS – CoV-2) wywołującego chorobę COVID-19. 

11. W razie powzięcia wątpliwości, co do charakteru dostarczonych odpadów (w 

szczególności co do pochodzenia odpadów z gospodarstw domowych np. surowce 

przemysłowe) lub jakości przyniesionej odzieży i obuwia Organizator może odmówić 

wydania kuponów. 

12. Kupony nie są wydawane osobom nietrzeźwym lub pozostającym pod wpływem 

innych substancji psychoaktywnych. 

13. W kwestiach spornych w sposób ostateczny o spełnieniu warunków określonych 

w Regulaminie decyduje obecny na miejscu pracownik Urzędu m.st. Warszawy 

posiadający identyfikator Organizatora. 

14. Organizator nie przewiduje możliwości zamiany kuponów na wartość pieniężną lub 

inną nagrodę nieprzewidzianą w Regulaminie. 

15. Organizator Wydarzenia zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w 

Regulaminie, które nie naruszają praw nabytych Uczestników. Zmieniony Regulamin 

będzie obowiązywać od chwili jego opublikowania na www.um.warszawa.pl oraz 

www.czysta.um.warszawa.pl. 

16. Wykaz lokalizacji, gdzie odbędzie się wydawanie sadzonek w zamian za odpady: 

a) Wilanów - punkt PSZOK - ul. Zawodzie 1; 

b) Białołęka - punkt PSZOK - ul. Płytowa 1; 

c) Praga - Południe –parking przy Urzędzie Dzielnicy, ul. Grochowska 274.; 

http://www.um.warszawa.pl/


d) Targówek - parking przy Urzędzie Dzielnicy, ul. Kondratowicza 20; 

e) Ursynów - parking przy Urzędzie Dzielnicy, al. Komisji Edukacji Narodowej 61; 

f) Pl. Defilad  - parking, wjazd od ul. Marszałkowskiej. 

17. Przystąpienie do Wydarzenia jest jednoznaczne z tym, że Uczestnik zapoznał się z 

treścią Regulaminu i akceptuje zasady w nim opisane.  

18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzeprowadzenie Wydarzenia 

spowodowane okolicznościami niezależnymi od Organizatora, w szczególności 

zdarzeniami o charakterze siły wyższej, w tym nasilającego się zagrożenia wynikającego z 

rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS – CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19. 

 


