
Regulamin zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego  

i elektronicznego podczas Targów Zero Waste w Warszawie 

 

1. Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zwana dalej „Zbiórką” odbędzie się 

podczas Targów Zero Waste, w dniu 25 listopada 2017r., w godzinach 11:00 – 15:00 na 

terenie parkingu Agory, ul. Czerska 8/10 w Warszawie.  

2. Organizatorem Zbiórki jest Fundacja alter eko zwany dalej „Organizatorem”. 

3. Realizatorem Zbiórki jest Remondis Elektrorecycling Sp. z o.o. zwany dalej ”Realizatorem”. 

4. Podczas zbiórki, osoby fizyczne, które dostarczą elektroodpady, otrzymają w zamian torby 

bawełniane z nadrukiem rysunku Andrzej Rysuje. Każda osoba może otrzymać maksymalnie 

1 szt. torby.   

5. Podczas Zbiórki realizowany będzie konkurs zbiórki telefonów komórkowych. Każda 

zainteresowana udziałem w konkursie osoba, pozostawiająca telefon, zostanie 

zarejestrowana w konkursie, wraz z liczbą oddanych telefonów. Po zakończeniu zbiórki (w 

godz. 17.00 – 18.00) Organizator wyłoni trzech laureatów - osoby, które oddały, największą 

liczbę telefonów. Osoby te dostaną nagrody. Nagrodami są akcesoria do telefonów 

komórkowych. Upoważnione do odbioru będą osoby obecne podczas wyłonienia zwycięzców. 

W przypadku braku obecności, Organizator wyłoni kolejną osobę, która oddała największą 

liczbę telefonów.  

6. Podczas zbiórki zbierane będą wyłącznie elektroodpady, czyli sprzęty elektryczne  

i elektroniczne działające na prąd lub baterie. Elektroodpadów nie można wyrzucać do 

zwykłych koszy na śmieci, ponieważ zawierają szkodliwe dla zdrowia i życia człowieka, oraz 

środowiska substancje.  

7. W razie powzięcia wątpliwości co do charakteru dostarczonych odpadów (w szczególności co 

do pochodzenia odpadów z gospodarstw domowych np. surowce przemysłowe) Realizator 

może odmówić przyjęcia odpadów i wydania nagród. 

8. Torby i nagrody nie będą wydawane osobom nietrzeźwym lub pozostającym pod wpływem 

innych substancji psychoaktywnych. 

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

w Regulaminie decyduje obecny na miejscu pracownik Organizatora.  

10. Organizator nie przewiduje możliwości zamiany toreb i nagród na wartość pieniężną lub inną 

nieprzewidzianą w Regulaminie. 

11. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie, które nie 

naruszają praw nabytych uczestników zbiórki. Zmieniony Regulamin będzie obowiązywać od 

chwili jego opublikowania na stronie http://www.targi-zerowaste.pl/. 

http://www.targi-zerowaste.pl/

