REGULAMIN IMPREZY:
Wymień Odpady na Kulturalne Wypady
Gorzów Wielkopolski
21 kwietnia 2018

1. Wymień Odpady na Kulturalne Wypady to akcja, która łączy szeroko rozumiany świat kultury oraz sportu
z ekologią i odpowiedzialnymi postawami społecznymi. Zapraszając na imprezy kulturalne, sportowe oraz do lokali
gastronomicznych, uczymy recyklingu i przekonujemy do segregacji odpadów w gospodarstwach domowych.
2. Organizatorem akcji jest INNEKO Sp. z o.o. ul. Teatralna 49, 66-400 Gorzów Wlkp.
3. Akcja odbywa się na Rynku GRH (przy galerii Nova Park) w Gorzowie Wlkp. 21 kwietnia 2018 roku
od 1200 do 1800 lub do wyczerpania biletów.
4. Uczestnicy imprezy mogą przebywać w miejscach wyznaczonych przez organizatora.
5. Akcja skierowana jest do indywidualnych odbiorców (dorosłych oraz dzieci).
6. Dzieci do lat 15 biorą udział w akcji wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
7. Akcja nie jest skierowana do grup zorganizowanych.
8. Liczba biletów dostępnych w ramach akcji Wymień Odpady na Kulturalne Wypady jest ograniczona.
9. Dostępna ilość biletów, została proporcjonalnie podzielona na czas trwania akcji. Bilety są uzupełniane
o pełnej godzinie, aż do wyczerpania puli.
10. W przypadku wcześniejszego wyczerpania wszystkich biletów, przewidzianych na daną godzinę, otwarta zostaje
pula biletów z godziny następnej.
11. Osoby przebywające na terenie imprezy mają obowiązek stosowania się do zaleceń organizatora, mających na
celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku.
12. Akcja Wymień Odpady na Kulturalne Wypady polega na wymianie określonej ilości surowców wtórnych na bilety
do instytucji kultury, sportu oraz lokali gastronomicznych.
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13. Uczestnik otrzymuje bilet w zamian za przyniesienie następujących surowców wtórnych (do wyboru):
 20 puszek aluminiowych,
 20 butelek plastikowych,
 5 kg makulatury,
 3 sztuki małego sprzętu RTV-AGD (np. suszarka, klawiatura, mikser),
 1 sztuka dużego sprzętu RTV-AGD (np. lodówka, telewizor, komputer).
14. Jeden uczestnik możne otrzymać jednorazowo jeden bilet.
15. W wybranych przypadkach, gdy zaproszenie obejmuje kilka osób, organizator zastrzega sobie prawo do wydania
zaproszenia dla grupy osób (z których każda spełni warunki określone w pkt.13).
16. W przypadku dostarczenia większej ilości surowców uczestnik może otrzymać dodatkowo do wyboru bilet z puli
uzupełniającej. Ilość tych biletów (nie więcej niż 4 dla uczestnika) uzależniona będzie od wielokrotności spełnienia
warunków zawartych w pkt. 13
17. Sprzęt RTV-AGD będzie klasyfikowany do odpowiedniej grupy na podstawie wymiarów:
 sprzęt nie mieszczący się w pojemniku o wymiarach 24 cm x 22 cm x 30 cm – duże RTV-AGD
 sprzęt mieszczący się w pojemniku o wymiarach 24 cm x 22 cm x 30 cm – małe RTV-AGD
18. Nie będą obsługiwane osoby: nietrzeźwe, będące pod wpływem środków odurzających, zachowujące się
agresywnie, lub też w sposób zagrażający bezpieczeństwu pozostałych uczestników imprezy.
19. Z terenu imprezy będą usuwane osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny
lub zachowują się niezgodnie z regulaminem imprezy.
20. Organizator zastrzega sobie prawo informowania organów Policji o osobach stwarzających w sposób oczywisty
bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia podczas akcji.
21. Szczegółowy wykaz instytucji kultury, sportu oraz lokali gastronomicznych, do których będą rozdawane bilety,
znajduje się na stronie internetowej: www.inneko.pl oraz dostępny jest podczas akcji w punkcie wymiany
surowców.
Regulamin dostępny:
- w miejscu imprezy,
- w siedzibie INNEKO, ul. Teatralna 49, 66-400 Gorzów Wlkp.,
- na stronie: www.inneko.pl
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