
REGULAMIN AKCJI „Oddaj ubranie – otrzymaj roślinkę!” 

Regulamin obowiązuje od 1.12.2020 roku 

Definicje 

 W ramach Regulaminu stosowane będą następujące terminy: 

Administrator – Stowarzyszenie Inicjatywy Lokalne – z siedzibą w Al. Jana Pawła II 49 B lok. 1 
Radzymin 05-250; podmiot administrujący i prowadzący akcję, 

Strona – strona www „Oddaj ubranie – otrzymaj roślinkę” dostępna pod adresem 
www.lokalneinicjatywy.pl/tekstylia/ dostarczająca Darczyńcom informacji na temat akcji, terminów, celu i 
sposobu działalności.  

Tekstylia – rzeczy przyjmowane przez Administratora, które stanowią Darowiznę Rzeczową, na podstawie której 
Darczyńca przenosi własność Tekstyliów na Administratora. Tekstylia przekazywane przez Darczyńcę mogą być 
używane, ale w dobrym stanie, czyli suche, czyste, niezniszczone, niepoplamione, niedziurawe oraz kompletne i 
nadające się do ponownego wykorzystania, szczególnie: 

Wszystkie elementy garderoby damskiej, męskiej, dziecięcej, ale nie  mające śladów zużycia czyli: bez 
dziur, bez zmechaceń, bez plam, czyste, kompletne, niezniszczone. Wyszczególniamy takie elementy 
garderoby jak: 

 Buty połączone w pary- czyste, kompletne, niezniszczone, nie posiadające znacznych śladów zużycia; 

 Torebki- kompletne, bez zewnętrznych zniszczeń i braków; 

 Biżuteria oraz inne dodatki jak paski do spodni. 

Darowizna – darowizna w postaci Tekstyliów, przekazywanych przez Darczyńcę, na podstawie której Darczyńca 
przenosi własność Tekstyliów na Administratora. Tekstylia przekazywane przez Darczyńcę. 

 

§1 Postanowienia ogólne oraz definicje 

1.Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady korzystania ze strony „Oddaj ubranie – otrzymaj 
roślinkę”, administrowanej i prowadzonej przez Administratora - czyli Stowarzyszenie Inicjatywy Lokalne z 
siedzibą w Al. Jana Pawła II 49 B lok. 1, 05-250 Radzymin. 

2.Warunkiem korzystania ze wszystkich usług świadczonych na stronie przez Darczyńców jest zarejestrowanie się 
poprzez formularz dostępny na stronie www.lokalneinicjatywy.pl/tekstylia/  oraz akceptacja Regulaminu akcji. 

§2 Warunki rejestracji do akcji 

1. W celu skorzystania z akcji „Oddaj ubranie – otrzymaj roślinkę!” , osoba fizyczna powinna wypełnić 
formularz rejestracyjny poprzez podanie prawidłowych i kompletnych danych w formularzu dostępnym 
na stronie https://lokalneinicjatywy.pl/tekstylia/. Danymi, dzięki którym odebrać będzie można roślinkę 
są:  

 imię lub nick 

 nr telefonu lub email jako forma kontaktu w sprawie odbioru  

2. Darczyńca akceptuje regulamin akcji” Oddaj ubranie – otrzymaj roślinkę” 

https://lokalneinicjatywy.pl/tekstylia/


3. Darczyńca zostanie zakwalifikowany do akcji jeśli doda min 40 kg odzieży (lub więcej), w wyznaczonym 
miejscu i czasie. 

4. Administrator może odmówić wydania roślinki Darczyńcy, w przypadku gdy podane dane w formularzu 
były podane błędnie, przez co nie mógł skontaktować się z Darczyńcą lub też potencjalny Darczyńca nie 
był uprawniony do ich podania np. nie były to jego prawdziwe dane. 

5. Darczyńca nie uczyni niczego, co mogłoby zaszkodzić reputacji Administratora, poprzez swoje działania 
lub zaniechania. Darczyńca będzie zawsze działać w dobrej wierze w swoich kontaktach z 
Administratorem oraz reprezentując strony wobec osób trzecich, w szczególności podczas kontaktu z 
mediami i społecznością lokalną. 

 

§3 Warunki rozliczenia oraz terminy akcji 

 
1. Darczyńca powinien zarejestrować swoją Darowiznę w momencie jej zostawiania w wyznaczonym 

miejscu lub maksymalnie 1 dzień roboczy przed jej oddaniem. Nie dotyczy to ostatniego dnia 
danego miesiąca. To ważne, aby nie dopuścić do takiej sytuacji, ponieważ Darowizna nie zostanie 
ujęta w danym spisie miesięcznym, ponieważ wtedy Darczyńca otrzyma roślinkę w kolejnym 
rozliczeniu czyli nie za 30 dni, a 60 dni. 

2. Darczyńca otrzymuje nagrodę w postaci sadzonki po przekazaniu co najmniej 40kg tekstyliów, które 
powinien wcześniej dla pewności zważyć. W innym wypadku jeśli waga będzie wynosiła mniej, 
Darczyńca nie otrzyma roślinki. 

3. Administrator rozpoczyna akcję 1-szego dnia każdego miesiąca oraz kończy ostatniego dnia 
miesiąca i rozlicza ją z Darczyńcą do 30 dni od dnia zakończenia cyklu danego miesiąca. Dla 
przykładu, jeśli Darczyńca odda Tekstylia 15 grudnia 20202 roku, bierze udział w akcji w miesiącu 
grudzień 2020, która kończy się 31.12.2020, rozliczenie akcji oraz informacja o odbiorze roślinki 
nastąpi maksymalnie w ciągu 30 dni roboczych licząc od dnia 31.12.2020 roku, tj. 30.01.2021 r, 
Darczyńca otrzyma informację o odbiorze roślinki. 

4. Roślinka jest możliwa do odebrania przez Darczyńcę w Centrum Ogrodniczym „Witona” 

mieszczącym się przy ul. Norwida 22; 05-250 Radzymin. Administrator uprzednio kontaktuje się z 

Darczyńcą na dane podane w formularzu, w celu ustalenia terminu odbioru nagrody. 

5. Adresem odbioru roślinki jest adres partnera akcji tj. Centrum Ogrodnicze „Witona”;  05-250 
Radzymin; ul. Cypriana Kamila Norwida 22. Odbiór roślinki możliwy będzie w dni robocze od pon. 
do pt. w godzinach pracy sklepu, o których Darczyńca zostanie poinformowany w komunikacie od 
Administratora.  

6. Administrator poinformuje telefonicznie oraz e-mailowo Darczyńcę o prawidłowości wzięcia udziału 
w akcji do 30 dni od dnia dostarczenia przez Darczyńcę Tekstyliów do wyznaczonych kontenerów 
lub innych miejsc wyznaczonych w akcjach dodatkowych udostępnionych na stronie 
www.lokalneinicjatywy.pl/tekstylia/ 

7. Dokładny termin odbioru roślinki w ramach akcji wyznaczony jest przez Administratora na 5 dni 
roboczych. Darczyńca otrzyma informację o terminie odbioru roślinki 7 dni wcześniej. Dzięki czemu 
będzie miał 13 dni na odbiór roślinki w punkcie partnera.  

8. Odbiór roślinki będzie możliwy za okazaniem potwierdzenia wysłanego przez Administratora na e-
maila lub telefon Darczyńcy. Możliwy jest odbiór roślinki przez inną wyznaczoną osobę do odbioru 
roślinki.  

9. Administrator przekazuje zebrane darowizny do hurtowni, która wypłaca środki finansowe 
przeznaczone na opłacenie akcji Oddaj ubranie – otrzymaj roślinkę! 

§4 Postanowienia końcowe 

1. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie. Wszelkie zmiany 
Regulaminu zostaną dodane jako nowy plik Regulaminu z informacją o dacie powstania oraz wersji. 
Aktualna oraz poprzednie wersje Regulaminu możliwe są do pobrania także w formacie PDF pod 
adresem: https://lokalneinicjatywy.pl/regulamin-tekstylia/  



Administrator 

Administratorem Twoich danych osobowych Stowarzyszenie Inicjatywy Lokalne – z siedzibą w Al. Jana Pawła II 49 
B lok. 1, Radzymin 05-250; podmiot administrujący i prowadzący akcję. 

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez Administratora Twoich danych osobowych, możesz 
kontaktować się za pomocą adresu email: kontakt@lokalneinicjatywy.pl 

 

Regulamin z dnia 1.12.2020 roku, wersja 1. 

 


