REGULAMIN AKCJI SPRZĄTANIE MOJEJ MAŁEJ OJCZYZNY
21 KWIETNIA 2018 r., gmina Starcza

§1 Informacje ogólne
1. Regulamin Akcji Sprzątanie Mojej Małej Ojczyzny zwany dalej „Regulaminem” określa zasady,
zakres i warunki uczestnictwa w Akcji Społecznej pod nazwą „Sprzątanie Mojej Małej Ojczyzny”
zwaną dalej „Akcją”.
2. Organizatorem Akcji Sprzątanie Mojej Małej Ojczyzny jest Stowarzyszenie zwykłe „Ekologiczna
Starcza” z siedzibą w Rudnik Mały przy ul. Leśnej 4, 42-261 Starcza, zwane w dalszej części
regulaminu „Organizatorem”.
3. Akcja Sprzątanie Mojej Małej Ojczyzny, odbędzie się 21 kwietnia 2018 r. na terenie gminy Starcza
(powiat częstochowski, województwo śląskie).
4. Celem Akcji jest wzmocnienie odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego wśród
mieszkańców gminy Starcza oraz kształtowanie postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży.

§2 Uczestnicy
1. Uczestnikiem akcji Sprzątanie Mojej Małej Ojczyzny 21 kwietnia 2018 r. może zostać każda osoba
fizyczna, przy czym osoby, które nie są pełnoletni mogą wziąć udział w akcji jedynie w obecności
swojego rodzica lub opiekuna.
2. Udział w akcji jest dobrowolny i bezpłatny i dobroczynny.
3. Uczestnictwo w Akcji wymaga uprzedniego podpisania oświadczenia w biurze Akcji. Podpisanie
oświadczenia jest jednoznaczna z akceptacją przez niego niniejszego regulaminu.
4. Oświadczenie obejmuje podanie informacji dotyczących imienia i nazwiska osoby biorącej udział w
Akcji.
5. Treść oświadczenia dostępna jest na stronie internetowej www.ekologicznastarcza.pl.

§3 Przebieg akcji
1. Akcja rozpocznie się 21 kwietnia 2018 r. o godz. 10:00.
2. Biuro Akcji zostanie zlokalizowane w …..
3. Osoba deklarująca chęć udziału w Akcji zobowiązana jest do stawienia się w biurze Akcji na własny
koszt, jak również na własny koszt finansuje swój powrót po zakończeniu Akcji.
4. Do obowiązków każdej osoby deklarującej chęć udziału w Akcji należy:
a) Zgłoszenie się do biura Akcji w dniu 21 kwietnia 2018 r. od godz. 09:30,
b) Odbiór worków oraz rękawic ochronnych dla członków grupy wraz z mapą terenu,

c) Podpisania oświadczenia o którym mowa w § 2 ust. 3. Regulaminu.
5. Osoby, które nie dopełnili obowiązków wynikających z ustępu poprzedzającego, nie są
uczestnikami Akcji w rozumieniu niniejszego Regulaminu.
6. Dopuszcza się w wyjątkowych sytuacjach udział w Akcji osoby, która do momentu rozpoczęcia
Akcji nie zgłosiła się w biurze Akcji lub nie odebrała worków oraz rękawic ochronnych dla członków
grupy wraz z mapą terenu lub nie podpisała oświadczenia o którym mowa w § 2 ust 3 Regulaminu
pod warunkiem, że zobowiąże się do wypełnienia wszystkich obowiązków wynikających z § 4
Regulaminu.
7. Akcja zostanie przeprowadzona na terenie uzgodnionym z Urzędem Gminy w Starczy.
8. Organizator zapewnia uczestnikom worki na śmieci oraz rękawice ochronne.
9. Uczestnik akcji zobowiązany jest do:
a) sumiennego wykonania zadania,
b) zachowania zasad kultury osobistej,
c) używania zgodnie z przeznaczeniem przydzielonego mu sprzętu,
d) komunikacji z przedstawicielami Organizatora oraz informowania ich o wszelkich
nieprawidłowościach zaobserwowanych w czasie wykonywania świadczeń.
10. Przed przystąpieniem do Akcji nastąpi podział na grupy i ustalenie miejsc składania zebranych
śmieci.
11. Uczestnicy biorą udział w Akcji w kilkuosobowych grupach, z tym zastrzeżeniem, że uczestnicy
niepełnoletni mogą brać udział jedynie w grupie, w której będzie jego rodzic lub opiekun prawny,
który ponosi pełną odpowiedzialność za zachowania swojego dziecka lub podopiecznego.
12. Zebrane odpady należy zabezpieczyć i pozostawić do odbioru w jednym z wyznaczonych
punktów:
a) ………………….,
b) …………………,
c) …………………,
d) …………………,
e) ………………...
13. Akcja trwa w godz. 10:00 - 14:00.
14. Końcowym punktem zbiórki po zakończonej akcji jest teren przy oczyszczalni ścieków Starcza, ul.
Targowa, gdzie z punktów odbioru zostaną przewiezione zebrane odpadów
15. Na zakończenie akcji organizator zaprasza uczestników na ognisko w czasie którego zostaną także
dla uczestników rozdane sadzonki ufundowane w nagrodę dla uczestników przez Nadleśnictwo.

§6 Postanowienia końcowe

1. Regulamin jest dostępny w na stronie www.ekologicznastarcza.pl.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji wizerunku uczestnika Akcji tylko i wyłącznie w
przypadku, gdy uczestnik Akcji wyraził zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku utrwalonego w
materiałach multimedialnych, będących dokumentacją Akcji, w działaniach informacyjnych i
promocyjnych Organizatora oraz w materiałach, które Organizator uznał za odpowiednie dla
promocji oraz popularyzacji swoich idei oraz w materiałach patronów akcji - Nadleśnictwo / Earth
Day …
3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Akcji, umieszczając stosowną informację na
stronie internetowej Stowarzyszenia, a także pocztą elektroniczną osobom, które zgłosiły chęć
udziału w Akcji poprzez wysłanie takiego oświadczenia na adres www.ekologicznastarcza.pl.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają postanowienia
prawa powszechnie obowiązującego.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu umieszczając stosowną
informację na stronie internetowej Stowarzyszenia, a także pocztą elektroniczną osobom, które
zgłosiły chęć udziału w Akcji wysłanie takiego oświadczenia na adres www.ekologicznastarcza.pl.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania uczestników Akcji oraz osób
trzecich.
7. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne wypadki, uszkodzenia odzieży i inne
zdarzenia losowe w czasie Akcji.

