
 

 
Regulamin akcji  

„Zbieramy, nie wyrzucamy – 2 edycja” 
 

  

1. Regulamin określa zasady prowadzenia akcji ekologicznej „Zbieramy, nie wyrzucamy – 

2 edycja”, polegającej na wymianie aluminiowych puszek po napojach na sadzonki roślin 

lub zestawy 3 glinianych doniczek z nasionami ziół: mięty, pietruszki i bazylii. Celem 

jest propagowanie działań edukacyjnych w zakresie selektywnej zbiórki odpadów 

oraz roli recyklingu. 

 

2. Organizatorem akcji jest Starostwo Powiatowe w Radomsku. Partnerami akcji 

są: Fundacja na rzecz Odzysku Opakowań Aluminiowych RECAL oraz Zespół Parków 

Krajobrazowych Województwa Łódzkiego.  

 

3. Akcja organizowana jest w dniu 5 czerwca 2021 roku w godzinach 9.00 - 12.00 na terenie 

Powiatowej Hali Sportowej w Radomsku (ul. Szkolna 2). 

 

4. Uprawnionymi do otrzymania sadzonek są mieszkańcy powiatu radomszczańskiego, 

którzy w wyznaczonym dniu przyniosą do Powiatowej Hali Sportowej w Radomsku 

zgniecione aluminiowe puszki po napojach. 

 

5. W zamian za 10 zgniecionych puszek aluminiowych uczestnik akcji otrzyma do wyboru: 

1 sadzonkę drzew/krzewów lub 1 zestaw 3 glinianych doniczek z terakoty z nasionami 

ziół: mięty, pietruszki i bazylii. Wymiana będzie się odbywała do wyczerpania zapasów. 

 

6. Niezależnie od ilości oddanych puszek aluminiowych jedna osoba może otrzymać 

maksymalnie 2 nagrody, które można dowolnie dobierać. Na jedno gospodarstwo 

domowe mogą przypaść maksymalnie 2 sadzonki albo 2 zestawy doniczek z nasionami 

ziół albo 1 sadzonka i 1 zestaw doniczek z nasionami ziół. 

 

7. Uczestnik akcji wybiera sadzonkę spośród dostępnych: brzoza brodawkowata, 

pęcherznica kalinolistna, śnieguliczka, świerk zwyczajny, wierzba krucha/biała, bluszcz. 

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany rodzaju sadzonek wydawanych w dniu 

5 czerwca 2021 roku. Ze względu na ograniczoną ilość sadzonek (300 sztuk) 

oraz zestawów doniczek z nasionami ziół (300 sztuk) organizator zastrzega sobie 

możliwość wcześniejszego zakończenia akcji.  



 

8. Dodatkowo każdy uczestnik, którzy w dniu akcji nie ukończył 12 roku życia, otrzyma 

prezent od Fundacji na rzecz Odzysku Opakowań Aluminiowych RECAL. Ze względu 

na ograniczoną liczbę prezentów (100 szt.) organizator zastrzega sobie możliwość 

wcześniejszego zakończenia wydawania prezentów. 

 

9. Do oddawania zgniecionych aluminiowych puszek i wydawania sadzonek obowiązuje 

jedna kolejka.  

 

10. Uczestnicy akcji zobowiązani są do przestrzegania zaleceń i obostrzeń sanitarnych 

obowiązujących na dzień 5 czerwca 2021 roku.  

 

11. W przypadku dostarczenia odpadów niewymienionych w regulaminie, Organizator 
odmówi ich przyjęcia.  

 

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


