
REGULAMIN WYDARZENIA „Dzień Ziemi – rozdajemy sadzonki za elektroodpady” 

przeprowadzonej w dniu 23 kwietnia 2022 r. („Regulamin”) 

 
 
1. Akcja edukacyjna pn. „Dzień Ziemi – rozdajemy kwiaty za elektroodpady”, zwana dalej 
„Wydarzeniem”, odbędzie się 23 kwietnia 2022 r. w godzinach 12.00-19.00 w Westfield Arkadia,  
ul. Jana Pawła II 72 Warszawa. 
 
2. Organizatorem Wydarzenia jest Komunikacja Plus Sp. z o.o., sp. k. z siedzibą w Warszawie przy 

ul. Pilickiej 19 (kod pocztowy 02-629), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy dla m. stołecznego Warszawa w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000519226, posiadającą numery NIP 8943037073 oraz 

REGON 021775578 w imieniu GSSM Warsaw sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła 

II 82, 00-175 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS: 0000364145 posiadającą NIP: 5272635896, REGON: 142564741, z kapitałem 

zakładowym w wysokości 14 867 800,00 PLN, zwana dalej „Organizatorem”.  

3.  Partnerem wydarzenia jest Asekol PL  Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego 

i Elektronicznego i Organizacja Odzysku Opakowań S.A. www.asekol.pl, www.elektrosegregacja.pl, 

www.loverecykling.pl 

4. Uprawnionymi do otrzymania sadzonek roślin są osoby fizyczne – zwane dalej „Uczestnikami”, 

które dostarczą co najmniej w ilościach wskazanych w pkt. 5 Regulaminu, w trakcie trwania 

Wydarzenia, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie – do miejsc wyznaczonych przez 

Organizatora w pkt. 16 Regulaminu. 

5. Wymiana elektroodpadów na sadzonki roślin następuje poprzez:  
a) przeliczenie na kupony liczby elektroodpadów dostarczonych przez Uczestników w trakcie 
Wydarzenia, zgodnie z postanowieniami pkt. 5 Regulaminu oraz  

b) zamianę otrzymanych kuponów na sadzonki roślin, zgodnie z postanowieniami pkt. 7 
Regulaminu.  
 
Przelicznik elektroodpadów na kupony:  
 
ELEKTROODPADY  
Kompletny zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, który do działania potrzebował prądu 
z gniazdka lub z baterii.  
Zbiórce podlegają urządzenia oznaczone znakiem przekreślonego kosza, kompletne, które nie 
zostały zdemontowane.  

 
Małe sprzęty (np. suszarka, prostownica do włosów, żelazko, mikser, toster, waga kuchenna lub 
łazienkowa, klawiatura, myszka, słuchawki, telefony, kamery, odbiorniki radiowe, drony, młynki 
do kawy, zabawki elektryczne) = 1 KUPON  
Średnie sprzęty (np. telewizor/monitor, LCD, mikrofala, odkurzacz, komputer, laptop, tablet, 
kuchenki elektryczne, drukarki, wiertaki i inne elektronarzędzia, ekspresy do kawy, grill 
elektryczny, sprzęt muzyczny i sportowy) = 2 KUPONY  

http://www.asekol.pl/
http://www.czerwonekontenery.pl/
https://loverecykling.pl/


Duże sprzęty (np. lodówka, pralka, suszarka do ubrań, zmywarka, piekarnik, klimatyzator, kominek 
elektryczny) = 3 KUPONY  
 
BATERIE  
minimum 20 szt. (ok. 1 kg) = 1 KUPON  
 
Niewymienione w Regulaminie odpady nie podlegają wymianie na kupony  
Organizator zastrzega sobie prawo odmowy odbioru sprzętu zdekompletowanego 
 

6. Uczestnik może otrzymać maksymalnie 3 kupony  

 
7. Przelicznik kuponów na sadzonki roślin:  
 
1 KUPON = 1 sadzonka  
 
8. Wydawanie kuponów odbywać się będzie wyłącznie w trakcie trwania Wydarzenia, do czasu 
wyczerpania nagród, nie dłużej jednak niż do godziny 19.00.  

 

Kupony zostaną wymienione na nagrody tj. łącznie 1000 sztuk sadzonek roślin oraz 500 sztuk mini 

nagród niespodzianek. 

 

9. Uczestnik zobowiązany jest stosować się do ograniczeń związanych z rozprzestrzenianiem się 
koronawirusa (SARS-CoV-2) wywołującego chorobę COVID-19.  

 

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

 

11. W razie powzięcia wątpliwości, co do charakteru dostarczonych odpadów (w szczególności co 
do pochodzenia odpadów z gospodarstw domowych np. surowce przemysłowe) 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 firmy Asekol PL. 

 

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 stronie internetowej Partnera wydarzenia – www.elektrosegregacja.pl. 

 

http://www.czerwonekontenery.pl/


16. Elektroodpady duże będą zbierane  w specjalnym punkcie na rampie przy Westfield Arkadia 
(wjazd na rampę dostawczą nr 9), a małe i średnie elektroodpady zbierane będą w punkcie 
zlokalizowanym na terenie zielonym przed Westfield Arkadia. Punkt wydawania sadzonek zostanie 
zlokalizowany na terenie zielonym przed Westfield Arkadia. 
 
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. 

 


