
ZARZĄDZENIE NR 0050.0453.2018
WÓJTA GMINY ORNONTOWICE

z dnia 4 września 2018 r.

w sprawie przyjęcia regulaminu akcji "Torba za telefon" w ramach Sprzątania świata.

Na podstawie

- art. 31 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z póź. zm.),

Postanawiam:

§ 1. Przyjąć Regulamin przeprowadzenia akcji „Torba za telefon” w treści stanowiącej załącznik nr 1 do 
niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Środowiska, Przedsiębiorczości
i Gospodarki Gruntami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  

 

Wójt Gminy Ornontowice

Kazimierz Adamczyk
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.0453.2018

Wójta Gminy Ornontowice

z dnia 4 września 2018 r.

Regulamin przetargu

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady przebiegu akcji „Torba za telefon". 

2. Organizatorami akcji jest Gmina Ornontowice pod honorowym patronatem Wójta Gminy Ornontowice.

3. Celem akcji jest zbiórka niepotrzebnych telefonów komórkowych oraz korzystanie z toreb wielokrotnego 
użytku, które jest działaniem proekologicznym oraz oszczędnością pieniędzy.

4. Akcja prowadzona jest w ramach Jubileuszowego 25 Sprzątania Świata 2018 organizowanej przez Fundację 
"Nasza ziemia".

5. Zebrane telefony komórkowe zostaną przekazane Fundacji "Nasza ziemia".

6. Akcja skierowana jest do mieszkańców Gminy Ornontowice.

II. Przebieg akcji.

1. Zadaniem każdego Uczestnika akcji jest dostarczenie do Urzędu Gminy Ornontowice p. 113 (parter) zużyty 
telefon komórkowy w terminie od dnia 21 września 2018 r. do dnia 28 września 2018 r. W zamian za w/w 
czynność uczestnik akcji otrzyma torbę bawełnianą z nadrukiem: ORNONTOWICKA EKO TASZA NA 
SPRAWUNKI.

2. Uczestnik akcji może dostarczyć maksymalnie 5 szt. zużytych telefonów komórkowych. Niezależnie od ilości 
dostarczonych telefonów w zamian otrzyma 1 szt. torby EKO.

3. Ilość toreb jest ograniczona, decyduje kolejność dostarczenia telefonów komórkowych.

4. Poprzez przystąpienie do akcji Uczestnik akceptuje jego regulamin.

III. Postanowienia końcowe:

1. Regulamin znajduje się do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Ornontowice oraz na stronie 
www.ornontowice.pl

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmieniony Regulamin będzie 
dostępny dla uczestników akcji zgodnie z pkt 1 powyżej.
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