
 

 

REGULAMIN 

odbioru posegregowanych odpadów i rzeczy używanych 

w ramach imprezy „FESTYN GOZ nie marnuj, napraw, wymień” 

Zakładu Utylizacji Odpadów sp. z o.o. w Elblągu 

 

Część I.  Postanowienia ogólne 

 

§ 1.  

1. Celem organizacji festynu dla mieszkańców Elbląga i gmin ościennych jest propagowanie gospodarki obiegu zamkniętego oraz prowadzenie 

edukacji ekologicznej. 

2.  Podczas festynu będzie można przekazać do recyklingu następujące rodzaje odpadów:  

 zużyte baterie,  

 makulaturę,           

 puszki aluminiowe, 

 opakowania z tworzyw sztucznych, 

 nakrętki z tworzyw sztucznych, 

 opakowania szklane, 

 kartoniki po płynnej żywności i napojach, 

 sprzęt elektryczny i elektroniczny. 

3. Podczas festynu będzie można dać niepotrzebnym rzeczom z gospodarstwa domowego drugie życie. W specjalnie wydzielonym miejscu 

festynu nazwanym Punktem Obiegu Przedmiotów (POP) mieszkaniec może pozostawić używane przedmioty, które mogą się przydać innym: 

- książki, 

- zabawki, 

- gry planszowe, 

- wózki dla dzieci, 

- rowery, hulajnogi, 

- ceramika użytkowa. 

Wszystkie rzeczy, którym będziemy chcieli dać drugie życie muszą być: sprawne i zadbane! 

4. Za przyniesione rzeczy do ponownego użycia mieszkaniec otrzyma roślinę. 

5. Przyniesione rzeczy do ponownego użycia będą eksponowane podczas festynu przez pracowników ZUO Sp. z o.o. Każdy chętny będzie 

mógł zabrać przydatną mu rzecz.  

6. ZUO sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za przyniesione przedmioty. 

7. Festyn skierowany jest do wszystkich mieszkańców Elbląga i gmin ościennych. 

 

§ 2 

1. Organizatorem festynu jest Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o.o. w Elblągu. 

2. Do zadań organizatora należy: 

 obsługa organizacyjna festynu,  

 odbiór oraz prowadzenie ewidencji odbieranych odpadów, 

 odbiór rzeczy używanych i zorganizowanie ekspozycji rzeczy używanych w POP, 

 przyznawanie upominków i nagród,  

 prowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej festynu. 

3. Adres organizatora festynu: Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o.o., 82-300 Elbląg ul. Mazurska 42. tel. 55 236 12 25;  

e-mail: sekretariat@zuoelblag.pl,  

4. Bieżące informacje o festynie publikowane są na stronie internetowej ZUO sp. z o.o. (www.zuoelblag.pl) 

 

Część II. Nagrody  

 

§ 3. 

1. Przyniesione przez mieszkańca posegregowane odpady będzie można wymienić na punkty: 

1) 5 szt. zużytych baterii – 1 punkt, 

2) 2 kg makulatury – 1 punkt, 

3) 0,5 kg puszek aluminiowych – 4 punkty, 

4) 1 kg opakowań z tworzyw sztucznych – 4 punkty, 

5) 1 kg nakrętek – 10 punktów, 

6) 1 kg opakowań szklanych – 1 punkt, 

7) 1 kg kartoników po płynnej żywności i napojach – 4 punkty, 

8) 1 szt. sprzętu elektrycznego i elektronicznego – 5 punktów (telewizor, monitor i komputer –  1 sztuka 10 punktów) 

2. Za każde 60 punktów będzie można otrzymać upominek w postaci: krzewu, drzewka.  

3. Za każde 30 punktów będzie można otrzymać upominek w postaci: rośliny ozdobnej. 

4. Za zebrane punkty mieszkaniec może otrzymać pojemniki do zbiórki bioodpadów: za 30 pkt. – wiaderko o pojemności 10 l do zbiórki 

bioodpadów, za 60 pkt. pojemnik 140 l do zbiórki bioodpadów. Jedna osoba będzie mogła otrzymać jedno wiaderko albo jeden pojemnik 

bez względu na ilość punktów. 

5. Za zebrane punkty będzie można otrzymać gadżety – różna ilość punktów określona przez organizatora. 

6. Przyznane za odpady rośliny będzie można wymienić tylko podczas festynu w dniu 11 czerwca 2022 r. w godzinach od 10:00 do 14:00. 

7. Uczestnik festynu może przekazać odpady w zamian za rośliny tylko jeden raz. 

8. Fundatorami nagród mogą być organizatorzy lub sponsorzy. 

9. Nagrody za przyniesione odpady będą wydawane do wyczerpania zapasów. 

 

Część III. Postanowienia organizacyjne 

 

§ 4. 

1. Organizator na bieżąco będzie wydawał nagrody za rzeczy używane pozostawione w POP.  

2. Festyn będzie prowadzony na terenie Placu Kazimierza Jagiellończyka w Elblągu w dniu 11 czerwca 2022 roku w godzinach 

10:00 – 14:00.  
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