Regulamin zbiórki nakrętek plastikowych do pojemników w kształcie serc,
będących własnością Miasta Kobyłka

1. Pojemniki w kształcie serc w kolorze czerwonym, ustawione na terenie Miasta
Kobyłka, są własnością Urzędu Miasta Kobyłka.
2. Pojemniki, o których mowa w regulaminie, służą do zbiórki plastikowych
nakrętek na terenie Miasta.
3. Do pojemników zabrania się wrzucać inne przedmioty, niż plastikowe zakrętki.
4. Do pojemników należy wrzucać plastikowe zakrętki bez względu na kształt
czy kolor oraz rodzaj opakowania, z którego są pozyskane.
5. Pojemniki mogą być opróżniane wyłącznie przez pracowników Urzędu Miasta
Kobyłka.
6. Zebrane nakrętki będą przekazywane instytucjom, które przeznaczą je na cele
charytatywne.
7. Zapisy zainteresowanych instytucji do uzyskania formy pomocy w postaci
zebranych przez Mieszkańców nakrętek przyjmowane są na adres:
promocja@kobylka.pl.
8. Aby zgłosić chęć udziału w inicjatywie i uzyskać zebrane nakrętki należy na
wskazany adres e-mail:
a) przesłać krótki opis celu zbiórki
b) przekazać dane kontaktowe organizacji (KRS) wspierającej daną osobę/cel
c) przesłać skan podpisanej zgody na przetwarzanie i upublicznienie danych
osobowych (w załączniku do regulaminu).
d) plakat/zdjęcie/inną formę graficzną, którą Urząd Miasta będzie mógł
wykorzystać w akcji informacyjnej o zbiórce.
9. W przypadku osób nieletnich zgoda, o której mowa w punkcie 8 ppkt. c) musi
być podpisana przez rodziców/opiekunów prawnych.
10. Pierwszeństwo w zbiórkach mają instytucje działające na rzecz osób
zameldowanych w Kobyłce. Jeśli instytucja działająca w imieniu osoby
zameldowanej w Kobyłce chciałaby skorzystać z prawa pierwszeństwa,
powinna przesłać razem ze zgłoszeniem skan dokumentu, który udowodni fakt
zameldowania w Kobyłce.
11. O decyzji, która osoba będzie wspierana, zdecyduje kolejność prawidłowo
wysłanych zgłoszeń.
12. Czas trwania zbiórki dla jednej osoby nie będzie przekraczał 3 miesięcy.
13. Po upływie czasu zbiórki odbiór nakrętek będzie należeć do instytucji, która
wspiera dany cel lub osobę, na rzecz której robiona jest dana zbiórka.
14. Jeśli pojemnik - serce zapełni się szybciej niż w ciągu 3 miesięcy, odbiór
powinien nastąpić w momencie zapełnienia.
15. Urząd Miasta Kobyłka zapewni działania informujące o każdej zbiórce.

