REGULAMIN UCZESTNICTWA W AKCJI ,,POMAGAMY Z SERCA”

§ 1.
Akcja ,, POMAGAMY Z SERCA” organizowana jest przez Burmistrza Miasta
Tomaszowów
Lubelski
oraz
Przedsiębiorstwo
Gospodarki
Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Tomaszowie Lubelskim.
§ 2.
Akcja jest inicjatywą, zachęcającą do niesienia pomocy charytatywnej osobom
niepełnosprawnym i potrzebującym wsparcia, a także prowadzenia działania
ekologicznego, dotyczącego segregowania i recyklingu odpadów komunalnych
w postaci plastiku, z którego wytwarzane są zakrętki do produktów spożywczych
i chemii gospodarczej, np.: zakrętki z butelek po wodzie, napojach, sokach, mleku,
jogurtach, szamponach, kosmetykach, płynach do prania, płukania czy zmywania.
§ 3.
Uczestnikiem akcji może zostać każda osoba, która dostarczy plastikowe zakrętki do
pojemnika w kształcie podwójnego serca, na którym znajduje się herb Miasta
Tomaszów Lubelski i logo PGKiM Sp. z o.o. w Tomaszowie Lubelskim .
§ 4.
Beneficjentem akcji może zostać rodzic/opiekun prawny osoby dorosłej/dziecka
z potwierdzonym orzeczeniem o niepełnosprawności, osoba niepełnosprawna,
ciężko chora, potrzebująca wsparcia zamieszkujący na terenie powiatu
tomaszowskiego lub organizacja pożytku publicznego świadcząca pomoc osobom, o
których mowa powyżej.
§ 5.
1. Warunkiem udziału Beneficjenta jest jego zgłoszenie jako uczestnika na
formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu w formie pisemnej,
wraz
z umożliwieniem wglądu do dokumentacji potwierdzającej
niepełnosprawność lub ciężką chorobę osoby w siedzibie PGKiM Sp. z o.o. w
Tomaszowie Lubelskim,
ul. Lwowska 37 A.
2. Lista Beneficjentów zakwalifikowanych do udziału w akacji „POMAGAMY Z
SERCA” (Załącznik nr 3) powstaje w oparciu o złożony formularz (Załącznik nr 1)
i kolejność jego złożenia.
3. O zakwalifikowaniu Beneficjenta do akcji decyduje Organizator.

§ 6.
1. Beneficjent, który zgłosi akces do udziału w prowadzonej akcji i zostanie do niej
zakwalifikowany, zobowiązany jest do odbioru, transportu oraz ewentualnej
sprzedaży lub zagospodarowania zawartości pojemnika (zakrętek) we własnym
zakresie.
2. Monitorowanie zapełnienia pojemnika prowadzone będzie przez pracowników
PGKiM Sp. z o.o. w Tomaszowie Lubelskim, które przekaże Beneficjentowi
informację o możliwości opróżnienia pojemnika.
3. Termin odbioru zostanie ustalony w formie pisemnej drogą tradycyjną (poczta,
osobiście) lub elektroniczną.
4. Odbiór zawartości pojemnika jest równoznaczny z przeniesieniem praw własności
(zakrętek) na Beneficjenta.
5. Organizator akcji nie bierze odpowiedzialności za zawartość, odbiór, transport czy
ewentualną sprzedaż zebranych odpadów.
6. Odbiór przez Beneficjenta odpadów w wyznaczonym przez Organizatora terminie
powoduje jego przesunięcie na koniec listy kwalifikacyjnej. Lista ma charakter
rotacyjny.
7. W przypadku nieodebrania zawartości pojemnika w ustalonym z Organizatorem
terminie, Beneficjent zostanie automatycznie wykreślony z listy uczestników akcji.
8. Beneficjent ma prawo do rezygnacji z uczestnictwa w akcji poprzez złożenie
oświadczenia o jego rezygnacji, stanowiącego Załącznik nr 2.
§ 7.
Organizator akcji zastrzega sobie prawo do umieszczania informacji na temat
prowadzonej zbiórki zakrętek na swoich stronach internetowych i w mediach
społecznościowych.

