
REGULAMIN 
 

Akcji „100 tysięcy drzew na 100-lecie niepodległości Polski 1918-2018” 
pod Honorowym Patronatem Prezesa rady Ministrów Mateusza Morawickiego 
Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości 

1. Organizatorem zbiórki surowców jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Olsztynie. 

2. Regulamin ten jest skierowany do uczestników akcji na terenie miasta Olsztyna i określa 
szczegółowo zasady zbiórki surowców oraz wymiany ich na sadzonki drzew. 

3. Regulamin zbiórki dotyczy surowców pochodzących z gospodarstw domowych. 
4. Uczestnicy akcji będą mieli możliwość dostarczenia surowców do Punktu zlokalizowanego u styku ul. 

Prostej i Św. Barbary (Stare Miasto) w Olsztynie. 
5. W Punkcie ustawiony będzie namiot oznaczony logotypem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie oraz hasłem akcji. 
6. Punk będą działać od godziny 10 do 15 (lub do wyczerpania sadzonek drzew) w dniu 9 września 2018 

roku. 
7. Przez surowce rozumiane są: zgniecione butelki PET (różnej wielkości), zgniecione puszki aluminiowe 

oraz baterie typu paluszki, guzikowe (nie akumulatory i nie przemysłowe). 
8. Wszystkie osoby, które dostarczą w dniu 9 września 2018 roku do lokalizacji opisanych w punkcie 4 

niniejszego Regulaminu surowce otrzymają: 

 5 baterii (typu paluszki, guzikowe, domowe, nie przemysłowe) – 1 sadzonka 
 5 zgniecionych butelek pet (niezależnie od pojemności) – 1 sadzonka 
 5 zgniecionych puszek aluminiowych – 1 sadzonka 

9. Dodatkowo w lokalizacji opisanej w punkcie 4 będzie ustawione stoisko oznaczone napisem "konkurs 
ekologiczny" gdzie uczestnicy akcji będą mogli wypełnić quiz ekologiczny: 

 do 70% dobrych odpowiedzi – 1 sadzonka 
 70%-100% dobrych odpowiedzi – 2 sadzonki 

10. Ostateczną decyzję związaną z odbiorem surowca i wymianą na sadzonkę drzewa podejmie obsługa 
w Punktach. 

11. Nagrodami w niniejszym konkursie są sadzonki drzew – do wyczerpania asortymentu. 
12. Regulamin ten jest stosowany tylko do surowców pochodzących z gospodarstw domowych. Nie ma 

on zastosowania do surowców otrzymywanych w ramach działalności gospodarczej i przemysłowej. 
13. Jedna osoba nie może otrzymać więcej niż 5 sadzonek drzew.  
14. W momencie oddania za sadzonkę surowca staje się on własnością organizatora akcji. 
15. Biorąc udział w akcji uczestnicy oświadczają, iż przysługują im prawa majątkowe do oddanego 

surowca oraz że nie są one ograniczone na rzecz osób trzecich. 
16. Regulamin zbiórki ma na celu promocję właściwych postaw ekologicznych wśród uczestników akcji i 

podnoszenie świadomości dot. niepodległości Polski i dbałości o jej przyrodę. 
 


