REGULAMIN AKCJI
POD NAZWĄ: „UWIERZ W RECYKLING”
1. Postanowienia ogólne
1.1. Organizatorem akcji jest Gmina Nałęczów (organizator systemu Nałęczowskiego Roweru Miejskiego)
z siedzibą przy ul. Lipowa 3, 24-150 Nałęczów; NIP: 716-26-56-792, REGON: 431020032 (dalej również
„Organizator”), adres e-mail: um@naleczow.pl
1.2. Akcja przeprowadzana jest zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu (dalej również: „Regulamin”),
udostępnionego na stronie https://naleczowskirower.pl.
1.3. Akcja jest przeprowadzana od dnia 25 październka 2021 r. do dnia wyczerpania zapasu darmowych godzin na
przejazd Nałęczowskim Rowerem Miejskim i jest skierowana dla wszystkich użytkowników aplikacji mobilnej
NRM, zarejestrowanych na stronie naleczow.filfri.eu (dalej jako „Uczestnicy”).
1.4. Z ważnych przyczyn organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.
1.5. Akcja ma na celu promowanie idei recyklingu oraz zaangażowanie Uczestników w zbieranie butelek PET po
napojach. Zebrane butelki zostaną przekazane do Miejskiego Zakładu Zagospodarowania Odpadów
Komunalnych w Bełżycach, skąd surowiec zostanie przekazany do przetworzenia w celu ponownego
wykorzystania.
1.6. Akcja jest prowadzona na obszarze funkcjonowania Nałęczowskiego Roweru Miejskiego, tj. gmin: Nałęczów,
Wąwolnica i Wojciechów. Obszar, w obrębie którego dozwolone jest korzystanie z systemu wraz z aktualną
liczbą stacji dostępny jest na stronie naleczow.filfri.eu. Aktualna lista stacji oraz obszar działania systemu
może ulec zmianie w trakcie trwania akcji.
1.7. Miejscem zbiórki jest baza Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nałęczowie, przy ul.
Poniatowskiego 15. Butelki można oddawać w każdy poniedziałek i czwartek, w godz. 10:00-12:00.
1.8. Akcja jest prowadzona we współpracy z firmą Nestlé Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 32,
02-672 Warszawa, będącą sponsorem darmowych godzin na przejazd Nałęczowskim Rowerem Miejskim.

2. Warunki uczestnictwa w Akcji
2.1. W akcji mogą wziąć udział Uczestnicy, będący użytkownikami systemu Nałęczowskiego Roweru Miejskiego
zarejestrowanymi

na stronie www.naleczow.filfri.eu, którzy podadzą indywidualny nr klienta nadany

użytkownikowi systemu na ww. stronie i dostarczą w miejsce wskazane w pkt. 1.7. minimum 1 kg butelek
PET, spełniających łącznie następujące warunki:
2.1.1. Butelka plastikowa po dowolnych napojach o pojemności do 2.5L w kolorze przeźroczystym
bezbarwnym, przeźroczystym w odcieniu niebieskawym lub zielonkawych,
2.1.2. Butelka musi być czysta, bez zawartości czy śladów silnych zabrudzeń,
2.1.3. Butelki muszą być zgniecione i umieszczone w foliowym worku.
2.2. Za przyniesione butelki Uczestnik jest wynagradzany darmowymi minutami na przejazd Nałęczowskim
Rowerem Miejskim wg zasady, że za pierwszy pełny kilogram butelek przysługuje 1 darmowa godzina na
przejazd, a za wagę powyżej 1 kilograma – minutowo, proporcjonalnie do wagi surowca (np. 1,2 kg butelek =
1,2 darmowej godziny). Za przyniesiony surowiec, spełniający warunki opisane w pkt 2.1., organizator akcji,

przekaże na konto użytkownika Nałęczowskiego Roweru Miejskiego doładowanie w formie przysługujących
darmowych godzin na korzystanie z systemu.

2.2.1. Administrator systemu dokona doładowania konta użytkowników, którzy spełnili warunki uczestnictwa w
akcji, w każdy poniedziałek, przypadający po terminie przekazania butelek, do godz. 15:30.

2.3. Uczestnikowi, któremu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie zostaną przyznane darmowe
godziny, nie przysługuje prawo otrzymania ich ekwiwalentu pieniężnego, ani do przeniesienia ich na osoby
trzecie.
2.4. Osoba, która nie posiada aktywnego konta na stronie www.naleczow.filfri.eu albo nie poda indywidualnego
numeru klienta, może w okresie trwania niniejszej akcji przynieść i zostawić w miejscu wskazanym w pkt.
2.1. butelki PET, jednak nie przysługuje jej żadne wynagrodzenie z tego tytułu.
2.6. Pracownik oddelegowany przez organizatora akcji do prowadzenia zbiórki butelek może odmówić przyjęcia
ich przyjęcia jeśli oceni, że przyniesione butelki nie spełniają wymagań opisanych w pkt 2.1, w szczególności
jeśli nie jest to butelka po napoju, butelka nie jest przeźroczysta lub butelka jest brudna. Decyzja pracownika
prowadzącego zbiórkę jest ostateczna.

3. Inne postanowienia
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa
oraz zapisy regulaminu korzystania z Nałęczowskiego Roweru Miejskiego, opublikowanego na stronie:
https://naleczowskirower.pl/regulamin.pdf

