
REGULAMIN CHORZOWSKICH EKO-ZBIÓREK SUROWCÓW WTÓRNYCH 

 

§ 1 

Organizatorem Chorzowskich Eko-zbiórek Surowców Wtórnych jest Urząd Miasta Chorzów. 

 

§ 2 

Zbiórki surowców wtórnych w zamian za sadzonki, balony napełniane helem oraz drobne upominki 

adresowana jest do Mieszkańców Chorzowa oraz wszystkich uczestników CHORZOWSKIEJ EKO-

ZBIÓRKI SUROWCÓW WTÓRNYCH 

 

§ 3 
Zbiórki surowców wtórnych odbywają się: 

a) w dniu 1 czerwca 2019r. od godziny 13:00 do 17:00 podczas festynu z okazji Dnia Dziecka 
przy Szybie Prezydent w Chorzowie (ul. Piotra Skargi 41) 

b) w dniu 9 czerwca 2019r. od godziny 14:00 do 17:30 na parkingu przy kościele pod 
wezwaniem Ducha Świętego w Chorzowie, przy ul. Dąbrowskiego 104 

 

§ 4 

1. W ramach zbiórki przyjmuje się następujące zasady wydawania sadzonek lub upominków w zamian 

za dostarczone surowce: 

  

a) 1-5 sztuk elektrośmieci np. pralka, lodówka, zamrażarka, kuchenka mikrofalowa, piekarnik 

elektryczny, elektryczna /indukcyjna płyta grzewcza, okap (zawierający elementy 

elektroniczne), żelazko, mikser, blender, czajnik bezprzewodowy, frytkownica, suszarka, 

lokówka, prostownica, młynek elektryczny, krajalnica, nóż elektryczny, grzejnik telewizor, 

komputer (cały bądź część zawierającą układy elektroniczne), sprzęt HI- FI (magnetofon, 

wzmacniacz, amplituner, gramofon, głośniki, mikrofon, tuner, odtwarzacz), monitor, drukarka, 

skaner, kalkulator elektroniczny, wiatrak, odtwarzacz DVD, aparat fotograficzny – 1 sadzonka 

lub balon z helem lub 1 opakowanie worków na śmieci po 10 sztuk, 

b) Minimum 3 kg makulatury – 1 sadzonka lub balon z helem lub 1 opakowanie worków na 

śmieci po 10 sztuk, 

c) W przypadku przekazania mniejszej ilości odpadów wymienionych w podpunktach a-b oraz 

telefonów komórkowych, kabli, baterii (minimum 10szt) – worki na śmieci 

 

§ 5  

1. Jedna osoba nie może odebrać więcej niż 5 sadzonek (bez względu na ilość oddanego 

surowca). 

2. Jedna osoba nie może odebrać więcej niż 5 upominków: balonów, worków (bez względu na 

ilość oddanego surowca). 

 

§ 6 

Sadzonki i upominki wydawane są do wyczerpania zapasów. 

 

§ 7 

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany nagrody w przypadku wyczerpania zapasów nagród 

określonego rodzaju. 

 

§ 8 

Każdy uczestnik akcji może bezpłatnie przekazać dowolny rodzaj zużytego sprzętu elektrycznego, 

elektronicznego również w przypadku wyczerpania zapasu nagród. 

 


