
Regulamin zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego  

i elektronicznego podczas „Odpakowani – dzień zero waste” w Galerii Łomianki 

 

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

podczas „Odpakowani – dzień zero waste” w Galerii Łomianki, w dniu 6 kwietnia 2019r., w 

godzinach 10:00 – 15:00 na terenie parkingu Galerii Łomianki.  

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

3. Realizatorem Zbiórki jest REMONDIS Electrorecycling Sp. z o.o. zwany dalej ”Realizatorem”. 

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

kwiatów wiosennych. Każda osoba może otrzymać maksymalnie 1 szt. kwiatów, wg. 

Następującej zasady: 

• 1 szt. dużego lub średniego sprzętu - 1 sadzonka rośliny  

• 3 szt. drobnego sprzętu - 1 sadzonka rośliny  

• 20 sztuk baterii otrzyma - 1 sadzonka rośliny  

 

5. Do dużego i średniego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zaliczamy:  

•  lodówki  

•  zamrażarki  

•  pralki  

•  zmywarki  

•  kuchenki i piece elektryczne  

•  mikrofalówki  

•  telewizory  

•  monitory  

•  grzejniki elektryczne  

•  wentylatory elektryczne  

•  odkurzacze  

• żelazka i urządzenia do maglowania  

• tostery  

• frytkownice  

• miksery elektryczne  

• młynki do kawy  

• suszarki do włosów  

• maszyny do szycia  

• wagi  

• komputery  

• drukarki  

• laptopy  

• skanery i sprzęt kopiujący  

• radia  



• sprzęt hi-fi  

• sprzęt video  

• kamery video  

• wiertarki, piły i inne elektronarzędzia  

• kosiarki elektryczne  

 

6. Do drobnego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zaliczamy:  

• zegary  

• kalkulatory  

• telefony i telefony komórkowe  

• klawiatury  

• myszki komputerowe  

• kolejki elektryczne  

• konsole do gier video  

• zabawki na baterie  

 

7. Klasyfikacja odpadów nietypowych oraz nieuwzględnionych powyżej rozpatrywana jest 

indywidualnie podczas zbiórki. 

 

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

i elektroniczne działające na prąd lub baterie oraz zużyte baterie. Elektroodpadów i baterii nie 

można wyrzucać do zwykłych koszy na śmieci, ponieważ zawierają substancje szkodliwe dla 

zdrowia i życia człowieka oraz środowiska.  

9. 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. 

10. Sadzonki nie będą wydawane osobom nietrzeźwym lub pozostającym pod wpływem innych 

substancji psychoaktywnych. 

11. W kwestiach spornych w sposób ostateczny o spełnieniu warunków określonych w Regulaminie 

decyduje obecny na miejscu pracownik Organizatora.  

12. Organizator nie przewiduje możliwości zamiany sadzonek na wartość pieniężną lub inną 

nieprzewidzianą w Regulaminie. 

13. 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.altereko.pl 


