Regulamin festynów dzielnicowych „Sprzątamy to” w ramach akcji „Sprzątanie Gdyni 2018”
§1
Organizatorem festynów dzielnicowych „Sprzątamy to” w ramach akcji „Sprzątanie Gdyni 2018”
– dalej „Festynów” – jest Gmina Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni przy al. Marsz. Józefa
Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia.
§2
1. Festyny odbędą się dnia 23 września 2018 r. w godzinach 11:00 – 16:00 w dzielnicach:
1) Chwarzno-Wiczlino – na terenie przy pętli autobusowej „Chwarzno-Sokółka”;
2) Karwiny – na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Gdyni ;
3) Oksywie – na terenie lasu na Oksywiu za sklepem „Biedronka” (wjazd od
ul. Bosmańskiej).
2. Wejście na teren Festynów odbywa się w miejscach wyznaczonych przez Organizatora.
§3
Celem Festynów 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 Festynów, o których mowa w § 2.
2. Wszystkie osoby biorące udział w Festynach są zobowiązane do przestrzegania przepisów
porządkowych obowiązujących na terenie objętym Festynem.
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 Festynach oznacza zaakceptowanie postanowień regulaminu.
§5
1. Udział w Festynach jest bezpłatny.
2. W Festynach 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 Festynów.
4. Uczestnicy Festynów zobowiązani są zachowywać się w sposób nie zagrażający sobie
i innym.
5. Uczestnicy mają obowiązek stosować się do zaleceń i zarządzeń Organizatora oraz służb
porządkowych.
6. Uczestnicy Festynów mają obowiązek poszanowania sprzętu, wszelkich urządzeń i instalacji
technicznych oraz mienia stanowiącego własność Organizatora oraz podmiotów z nimi
współpracujących na potrzeby Festynów.
7. W przypadku uszkodzenia sprzętu, urządzeń, instalacji lub mienia, o którym mowa w ust. 6
niniejszego paragrafu, odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę ponosi uczestnik, który
dopuszcza się szkody lub opiekun prawny na zasadach określonych w przepisach Kodeksu
cywilnego.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie Festynów.
9. Organizator dołoży wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczne warunki uczestnictwa
w Festynach.
10. Udział w Festynach 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.

§6
1. W godzinach 11:00 – 16:00 odbędzie się wspólne sprzątanie dzielnic, o których mowa w § 2
ust. 1 pkt 1-3 niniejszego Regulaminu.
2. Uczestnicy będą pobierać worki oraz rękawice do sprzątania dzielnic:
1) na terenie Festynów określonych w § 2 ust. 1,
2) na terenie każdej z dzielnic, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1-3 niniejszego
Regulaminu, w 5 punktach wyznaczonych przez Organizatora
– dalej „punkty wydawania worków – TO TU”.
3. Worki wypełnione odpadami z lasu należy zwrócić do punktu wydawania worków – TO TU.
4. Za każdy worek wypełniony odpadami z lasu uczestnik otrzyma ekologiczny gadżet oraz
kupon uprawniający do wzięcia udziału w konkursie, o którym mowa w § 7 niniejszego
Regulaminu. Uczestnik ma prawo dokonać wymiany, o której mowa w zdaniu poprzednim
nieograniczoną ilość razy, przy czym do udziału w konkursie może zgłosić tylko jeden kupon.
§7
W trakcie sprzątania dzielnic, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1-3 niniejszego Regulaminu,
uczestnicy mogą wziąć udział w konkursie, którego zasady określa odrębny regulamin.
§8
W trakcie trwania Festynów zostaną wyznaczone:
1) punkt edukacyjny, w którym będzie można skorzystać z konsultacji w zakresie
prawidłowej gospodarki odpadami, zapoznać się z materiałami edukacyjnymi;
w punkcie edukacyjnym będzie znajdowała się urna na zgłoszenia konkursowe;
2) punkt animacji dla dzieci, w którym przeprowadzane będą warsztaty z upcyklingu;
3) kuchnia polowa z ciepłym posiłkiem oraz napojami,
4) punkty uzupełniające zorganizowane przez dzielnice, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt
1-3 niniejszego Regulaminu
§9
Organizator zapewnia obecność medyka na czas trwania Festynów.
§ 10
Na terenie Festynów 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.
Organizator zastrzega
od Organizatora.
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§ 12
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów niniejszego Regulaminu bez podania
przyczyny. Informacja o zmianach zostanie podana na stronie internetowej www.wyrzucam.to.
§ 13
Niniejszy regulamin udostępniony jest do publicznej wiadomości przy wejściach na teren Festynów
oraz na stronie internetowej www.wyrzucam.to

