
                                                                                     
 

Regulamin Akcji 
„WYMIEŃ STARE URZĄDZENIA NA ROŚLINĘ DO SADZENIA” 

1. Organizatorem akcji edukacyjnej połączonej ze zbiórką zużytego sprzętu na terenie miasta Skierniewice jest:  
Electro-System Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. z siedzibą w Warszawie, 
adres 02-981 Warszawa, ul. Zawodzie 18, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez XIV Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy pod nr KRS 0000322739, 
NIP: 529-176-26-44, REGON: 141711631, kapitał zakładowy 5.000.000 zł (opłacony w całości), zwana dalej 
Organizatorem. 

2. Celem Akcji jest aktywowanie społeczności lokalnej i promowanie właściwej postawy sprzyjającej trosce 
o środowisko, a w szczególności nawyku selektywnej zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego  
oraz baterii. 

3. Akcja przeprowadzona będzie w dniu 19 czerwca 2021r. od godz. 9:00 do godz. 14:00.  
Miejsce akcji: Skierniewice, ul. Rawska 58 (parking żłobka miejskiego Iskierka) 

4. Akcja adresowana jest do mieszkańców Skierniewic i okolic. 
5. Z uwagi na trwającą pandemię COVID-19, uczestnicy Akcji zobowiązani są zachować odpowiedni dystans 

społeczny i przestrzegać wprowadzonych przez Organizatora zasad zgodnych z obowiązującymi w dniu zbiórki 
zaleceniami w tym zakresie. 

6. Akcja polega na zbiórce elektroodpadów oraz baterii, za które oddający otrzymują PUNKTY. Zgromadzone 
PUNKTY można wymienić na wybrane sadzonki roślin. 

7. Każda osoba prywatna za dostarczony w czasie trwania Akcji zużyty sprzęt* oraz baterie otrzyma punkty: 
 40 punktów za 1 sztukę elektroodpadu typu: lodówka, zamrażarka, pralka, kuchnia, zmywarka, piec 

elektryczny 
 10 punktów za 1 sztukę elektroodpadu typu: telewizor, monitor, komputer, mikrofalówka 
 10 punktów za 1 kg baterii (na 1 kg przypada około 40 sztuk baterii paluszków) – w przypadku większej  

lub mniejszej ilości baterii punkty zostaną przyznane proporcjonalnie, np. za pół kg baterii zostanie  
przyznane 5 punktów 

 5 punktów za 1 sztukę elektroodpadu typu: drukarka, grzejnik elektryczny, laptop, telefon komórkowy, 
elektronarzędzia, odkurzacz, skaner, sprzęt kopiujący, sprzęt hi-fi, video, sprzęt audiowizualny 

 2 punkty za 1 kg drobnych elektroodpadów. 

* punkty przyznawane są za sprzęt kompletny, klasyfikacja odpadów nietypowych oraz nieuwzględnionych w przeliczniku punktów 
rozpatrywana będzie indywidualnie podczas zbiórki (w szczególności w przypadku bardzo drobnego sprzętu) 

8. Zgromadzone podczas akcji zbiórki elektroodpadów PUNKTY można wymienić na wybrane przez siebie sadzonki 
roślin.  

9. Przykładowe** sadzonki roślin ozdobnych dostępne*** podczas zbiórki w zamian za zgromadzone PUNKTY: 

 Za 10 punktów sadzonki: Barwinek, Pachysandra, Tułacz pstry, Trzmielina, Wrzośce 
 Za 30 punktów sadzonki: Pigwowiec, Dereń, Bukszpan, Pięciornik, Weigela, Tawuła, Śliwa dziecięca, 

Pęcherznica 
 Za 50 punktów sadzonki: Róża pnąca, Berberys, Borówka, Ostrokrzew, Kalina, Obiela mieszańcowa, 

Kokornak wielkolistny (pnącze), Barbula kladońska, Pernecja chilijska, Actinida Kolomikta (pnącze), 
Hortensja 

 Za 80 punktów sadzonki: Rhododendron (różne gatunki), Azalia ( różne gatunki), Kalmia, Hibiskus, 
Jaśmin lekarski (pnącze), Powojnik (pnącze), Żywotnik Wschodni Aurea Nana, Pieris Valley Rose, 
Magnolia  
 

  ** przykłady dostępnych sadzonek roślin mają charakter poglądowy, lista dostępnych sadzonek może ulec zmianie  
  *** ilość sadzonek roślin poszczególnych gatunków jest ograniczona / decyduje kolejność odbioru roślin 

10.   Regulamin Akcji dostępny jest na stronie www.electro-system.pl, w lokalnych mediach oraz w dniu zbiórki na stoisku 
Organizatora. 

 


