REGULAMIN AKCJI
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I. ORGANIZATOR
Organizatorem akcji jest Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim.
II. CEL AKCJI
Celem akcji jest walka z dzikimi wysypiskami i zaśmieconymi terenami oraz aktywizacja zaangażowania mieszkańców
w budowanie pozytywnego wizerunku miasta i gminy Aleksandrów Łódzki, promowanie zachowań proekologicznych oraz
identyfikowanie się ze swoim miejscem zamieszkania. Akcja nie obejmuje usuwania odpadów niebezpiecznych.
III. ZAŁOŻENIA
1. Akcja ma charakter pilotażowy.
2. Akcja jest adresowana do mieszkańców miasta i gminy Aleksandrów Łódzki.
3. Uczestnikami akcji mogą być osoby fizyczne mające pełną zdolność do czynności prawnych. Udział w akcji dzieci i młodzieży wymaga
zgody rodziców lub opiekunów prawnych i jest możliwy wyłącznie pod opieką osób dorosłych, rodziców lub opiekunów.
4. Uzyskanie pisemnej zgody rodziców/opiekunów prawnych dzieci i młodzieży na udział w akcji należy do koordynatora akcji, który
bierze pełną odpowiedzialność za osoby małoletnie wchodzące w skład koordynowanej grupy.
IV. ZASADY
1. W akcji należy zgłosić zaśmiecone miejsce na terenie miasta lub gminy Aleksandrów Łódzki (na adres odpady@aleksandrow-lodzki.pl,
www.facebook.com/aleksandrowlodzkiEKOmiasto), sfotografować je, następnie uporządkować i ponownie je sfotografować. Te dwa
zdjęcia (przed i po) powinny być umieszczone na profilu facebookowym Ekomiasto Aleksandrów Łódzki lub przesłane na adres mailowy
odpady@aleksandrow-lodzki.pl. Zdjęcia zamieszczone w innym miejscu nie będą brane pod uwagę.
2. Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w akcji należy przesłać przed akcją, wskazując miejsce planowane do sprzątnięcia wraz
z podaniem terminu przeprowadzenia akcji i liczby uczestników, którzy wezmą w niej udział.
3. Zgłoszenie winno być przesłane przez koordynatora akcji na adres odpady@aleksandrow-lodzki.pl. Zgłoszenie winno zawierać telefon
kontaktowy koordynatora akcji. Koordynatorem akcji może być wyłącznie osoba pełnoletnia mająca pełną zdolność do czynności
prawnych.
4. Urząd przekaże worki do zbierania śmieci mieszkańcom chętnym do wzięcia udziału w akcji. Po worki można się zgłaszać do Referatu
Gospodarki Odpadami, zlokalizowanego przy Placu Kościuszki 4 w Aleksandrowie Łódzkim.
5. Uczestnicy akcji zobowiązani są do:
a) bezwzględnego przestrzegania zasad BHP,
b) bezwzględnego wykonywania poleceń osób odpowiedzialnych za koordynowanie akcji,
c) informowanie organizatora o wszelkich nieprawidłowościach zaobserwowanych w czasie wykonywania powierzonych zadań,
d) stosowania podczas trwania akcji rękawic ochronnych.
6. Uczestnikom akcji nie wolno:
a) podnosić ciężkich przedmiotów, w tym odpadów wielkogabarytowy,
b) zbierać strzykawek, materiałów opatrunkowych, środków medycznych oraz innych materiałów niebezpiecznych,
c) otwierać lub przenosić znalezionych beczek lub innych pojemników, gdyż mogą zawierać substancje toksyczne.
7. Po uprzątnięciu terenu koordynator akcji zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu pod numerem telefonu 42 270 03 40 lub na adres
odpady@aleksandrow-lodzki.pl wskazując miejsce zgromadzenia worków w celu ich sprzątnięcia przez odpowiednie służby. Worki winny
być zgromadzone w miejscu do którego możliwy jest dojazd utwardzoną drogą w celu odbioru worków
z odpadami.
8. Udział w akcji jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby
przeprowadzania akcji zgodnie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
9. Udział w akcji jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na zamieszczenie zdjęć z akcji przesłanych przez koordynatora, w tym na
publikację wizerunku na profilu www.facebook.com/aleksandrowlodzkiEKOmiasto; https://www.facebook.com/AleksandrowLodzkiOfficial/
relacjach z przebiegu akcji zamieszczanych w mediach oraz innych materiałach promocyjnych organizatora zgodnie z ustawą z dnia 4
lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
V. INFORMACJE DODATKOWE
1. Każdy uczestnik akcji, po Posprzątaniu zgłoszonego terenu otrzyma upominek. Liczba upominków na cały czas trwania akcji jest
ograniczona. Organizator może zwiększyć pulę nagród w trakcie akcji.
2. Upominki dla uczestników zostaną wręczone po zakończeniu akcji w Referacie Gospodarki Odpadami przy Placu Kościuszki 4
w Aleksandrowie Łódzkim lub indywidualnie w uzgodnieniu z koordynatorem grupy uczestników.
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Uwagi do regulaminu można zgłaszać na adres e-mail odpady@aleksandrow-lodzki.pl wyłącznie w czasie trwania akcji do 31.12.2020r.
2.
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na
profilu
www.facebook.com/aleksandrowlodzkiEKOmiasto
3. „Facebook.com” nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją akcji konkursu na łamach
serwisu.
4. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis facebook, ani z nim związany.
5. Uczestnicy akcji poprzez wzięcie w niej udziału wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w związku
z przeprowadzaną akcją. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego, 95-070 Aleksandrów Łódzki, Plac
Tadeusza Kościuszki 2.
Osobie fizycznej, której dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do zebranych danych, prawo do sprostowania danych
osobowych oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

