Regulamin „Akcji Oksywie – Sprzątamy To: II edycja”

§1
Organizatorami „Akcji O-ksywie – Sprzątamy To: II edycja” – dalej „Akcji” – jest Rada
Dzielnicy Oksywie oraz Gmina Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni przy al. Marsz. Józefa
Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia.
§2
1. Akcja odbędzie się 27 kwietnia 2019 r. na terenie lasu na Oksywiu między ulicami
Bosmańską, Nasypową, Śmidowicza, Aragońską i Grudzińskiego, w godzinach 10:00
– 16:00, w ramach realizacji zwycięskiego wniosku konkursowego „Przyjazna
dzielnica” z 2018 r.”.
2. Wejście na teren Akcji odbywa się w miejscach wyznaczonych przez
Organizatorów.
3. Wejście główne znajduje się na wjeździe do lasu usytuowanym na wysokości ul.
Bosmańskiej 51, przy przystanku autobusowym Bosmańska-Zielona.
§3
Celem Akcji jest promocja ekologicznego stylu życia, zwrócenie uwagi na problem
zaśmiecania najbliższego otoczenia, podniesienie świadomości ekologicznej w zakresie
prawidłowej gospodarki odpadami oraz promocja czystego środowiska w skali regionu, kraju
oraz świata.
§4
1. Niniejszy regulamin obowiązuje w trakcie trwania Akcji.
2. Wszystkie osoby biorące udział w Akcji są zobowiązane do przestrzegania przepisów
porządkowych obowiązujących na terenie obiektu.
3. Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu. W
przypadku dzieci do lat 13 obowiązek zapoznania się z regulaminem spoczywa na
rodzicu lub opiekunie prawnym. Uczestnictwo w Akcji oznacza zaakceptowanie
postanowień regulaminu.
§5
1. Udział w Akcji jest bezpłatny.
2. W Akcji mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie oraz małoletnie. Małoletni, którzy nie
ukończyli 13 roku życia, mają obowiązek przebywać pod opieką opiekuna prawnego.
3. Osoby nietrzeźwe lub pod wypływem środków odurzających, stwarzające ryzyko
niebezpieczeństwa oraz potencjalnie zagrażające porządkowi publicznemu nie będą
wpuszczane na teren Akcji.
4. Uczestnicy Akcji zobowiązani są zachowywać się w sposób nie zagrażający sobie i
innym.
5. Uczestnicy mają obowiązek stosować się do zaleceń i zarządzeń Organizatorów oraz
służb porządkowych.
6. Uczestnicy Akcji mają obowiązek poszanowania sprzętu, wszelkich urządzeń i
instalacji technicznych oraz mienia stanowiącego własność Organizatorów oraz
podmiotów z nimi współpracujących na potrzeby Akcji.

7. W przypadku uszkodzenia sprzętu, urządzeń, instalacji lub mienia, o którym mowa w
ust. 6 niniejszego paragrafu, odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę ponosi
uczestnik lub opiekun prawny.
8. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie
Akcji.
9. Organizatorzy dołożą wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczne warunki
uczestnictwa w Akcji.
10. Udział w Akcji jest równoznaczny z udzieleniem zgody uczestnika lub opiekuna
prawnego na utrwalenie i wykorzystanie jego wizerunku w środkach masowego
przekazu w celach dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz
promocyjnych, w tym na stronie internetowej oraz materiałach informacyjnych.
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§6
W godzinach 10:00 – 16:00 odbędzie się wspólne sprzątanie lasu, o którym mowa w §
2 ust. 1 niniejszego Regulaminu.
Na terenie lasu, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszego Regulaminu, Organizatorzy
wyznaczą punkty, w których uczestnicy będą pobierać worki oraz rękawice – dalej
„punkty wydawania worków”.
Worki wypełnione odpadami z lasu należy zwrócić do punktu wydawania worków.
Za każdy worek wypełniony odpadami z lasu uczestnik otrzyma kartonik z logo worka
na śmieci.

§7
1. W godzinach 13:00 – 16:00 odbędzie się piknik, będący finałem Akcji.
2. Miejsce pikniku znajduje się za wejściem głównym, o którym mowa w § 2 ust. 3
niniejszego Regulaminu.
3. W trakcie trwania pikniku będzie odbywał się kiermasz książek i czasopism. Każdy z
uczestników będzie mógł wymienić przyniesione przez siebie książki i czasopisma.
Organizatorzy zapewnią zbiór książek na wymianę.
4. Na terenie pikniku zostanie wyznaczony punkt wydawania roślin. Rośliny będą
wydawane uczestnikom na podstawie zgromadzonych kartoników z logo worka na
śmieci, o których mowa w § 6 ust. 4 niniejszego Regulaminu. Za każdy kartonik
przysługuje jedna roślina.
5. Na terenie pikniku zostanie wydzielona strefa, w której będzie znajdował się kącik dla
dzieci oraz stanowisko cateringowe.
6. Na terenie pikniku zostanie wyznaczony punkt Laboratorium Innowacji Społecznych.
7. Na terenie pikniku zostanie wyznaczony punkt programu Pies w Wielkim Mieście,
gdzie będzie można zarejestrować psa powyżej 2. miesiąca życia i odebrać zawieszkę
z numerem identyfikacyjnym.
8. Na terenie pikniku zostanie wyznaczony punkt Rady Dzielnicy Oksywie.
§8
1. Organizatorzy zapewniają punkt medyczny na czas trwania Akcji.
2. Organizatorzy zapewniają 2 toalety przenośne oraz punkt mycia rąk na terenie Akcji.
§9
Na terenie Akcji obowiązuje bezwzględny zakaz:
1) wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych oraz środków odurzających;
2) palenia tytoniu;

3) wnoszenia wszelkiego rodzaju materiałów i przedmiotów niebezpiecznych
mogących stanowić zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia lub życia.
§ 10
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania Akcji z przyczyn niezależnych od
Organizatorów.
§ 11
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany zapisów niniejszego Regulaminu bez
podania przyczyny. Informacja o zmianach zostanie podana na stronie internetowej
www.wyrzucam.to.
§ 12
Niniejszy regulamin udostępniony jest do publicznej wiadomości przy wejściach na teren
Akcji oraz na stronie internetowej www.wyrzucam.to

