
Regulamin akcji „Sprzątamy Trójmiasto”
15 maja 2021 r.

§1. Postanowienia ogólne

1. Akcja „Sprzątamy Trójmiasto”,  zwana dalej  „Akcją”,  odbędzie  się  w sobotę,  15 maja
2021 r.

2. Miejscem Akcji będą 4 lokalizacje w Trójmieście:  
- Park Reagana i park Jelitkowski
- Opływ Motławy
- Polanka Redłowska w Gdyni 
- Sopockie Błonia 

3. Organizatorem Akcji jest Trojmiasto.pl Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku przy ulicy  Jana
Heweliusza 18.

4. Partnerami Akcji są: Zakład Utylizacyjny  Sp. Z o. o., Gdańskie Usługi Komunalne, Eko
Dolina Sp. Zo.o., Usługi Komunalne Koma.

5. Każda  osoba  uczestnicząca  w  Akcji  zobowiązana  jest  do  przestrzegania   zasad
Regulaminu.

§2. Cele Akcji

1. Akcja ma na celu:
a) zwrócenie uwagi na olbrzymie ilości odpadów wytwarzanych przez społeczeństwo,
b) edukację społeczeństwa w zakresie odpowiedzialnego gospodarowania odpadami i

świadomego wyrzucania odpadów wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych,
c) przyczynienie się do zwiększenia komfortu życia okolicznych mieszkańców poprzez

wspólne sprzątnięcie ogólnodostępnych terenów otwartych.

§3. Uczestnicy

1. Akcja skierowana jest do: 
a) mieszkańców Trójmiasta
b) firm z Trójmiasta
c) społeczników

2. Uczestnikami Akcji mogą być zarówno osoby pełnoletnie jak i osoby nieletnie.
3. Osoby  nieletnie  uczestniczące  w  Akcji  muszą  pozostawać  pod  opieką  osoby

pełnoletniej / osób pełnoletnich przez cały czas trwania Akcji.

§4. Warunki uczestnictwa w Akcji

1. Osoby  i  firmy  chcące  uczestniczyć  w  Akcji  biorą  w  niej  udział  spontanicznie,  bez
konieczności uprzedniej rejestracji. 

2. Osoby zainteresowane sprzątaniem muszą wybierają jedną z czterech lokalizacji, z której
zamierzają usunąć odpady.



3. Osoby  zainteresowane   otrzymaniem  worków  i  gumowych  rękawiczek  ochronnych
muszą zgłosić się na miejsce zbiorki w jednej z czterech lokalizacji o godz. 11.00 .

4. Udział w wydarzeniu jest równoznaczny z zapoznaniem się z Regulaminem Akcji i jego
akceptacją. 

§5. Przebieg Akcji

1. Uczestnicy odbierają w godzinach 11.00-11.30 od pracownika Trojmiasto.pl pakietu do
sprzątania: worka na śmieci oraz gumowych rękawiczek ochronnych. Liczba worków i
rękawiczek jest ograniczona.

2. Organizator Akcji  nie zapewnia maseczek ochronnych. Zgodnie z decyzją rządu od 15
maja nie ma obowiązku noszenia maseczek na dworze.

3. Uczestnicy udają się na wybrany obszar, sprzątają teren i odnoszą zebrane odpady do
pojemnika/kontenera ustawionego specjalnie na potrzeby Akcji.

4. Akcja trwa  w sobotę 15 maja 2021 r. w godz. 11.00–15.00.
5. Każdy uczestnik bierze udział w Akcji na własną odpowiedzialność.
6. Uczestnicy  mogą  przesyłać  zdjęcia  z  Akcji  bezpośrednio  na  Raport  z  Trójmiasta

korzystając z opcji „Poinformuj nas” https://www.trojmiasto.pl/raport/poinformuj.html

§ 6. Nagrody

1. Każdy  uczestnik  Akcji  otrzyma  gadżet  od  Trojmiasto.pl  –  uchwyt   (pop  socket)  do
smartfona.

§ 8. Ochrona danych osobowych

1. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z wybranymi uczestnikami 
wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, 
wykorzystania w Internecie na stronach Organizatora.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania zdjęć, 
materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających 
uczestników Akcji. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez 
umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na 
stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby 
promocyjno-reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Administratora.

3. Administratorem danych osobowych jest Trojmiasto.pl Spółka z o.o. z siedzibą w 
Gdańsku  przy ulicy  Jana Heweliusza 18


