REGULAMIN AKCJI „SPRZĄTANIE ŚWIATA 2018”
Gdańsk, dnia 14.09.2018r., w godz. 09.00 – 14.00

1. Akcja „Sprzątanie Świata 2018”, zwana dalej: „Akcją”, odbywa się dnia 14.09.2018r.
w godz. 09.00 – 14.00.
2. Organizatorem Akcji jest Gmina Miasta Gdańska.
3. Miejsca zbiórki Akcji wyznaczono w poniższych punktach:
a) wejście na plażę nr 63 w Jelitkowie,
b) wejście przy molo w Brzeźnie,
c) wejście na plażę nr 26 na Stogach,
d) wejście na plażę nr 16 na Wyspie Sobieszewskiej.
Akcja nie obejmuje: usuwania tzw. dzikich wysypisk i odpadów niebezpiecznych – do
tego celu wyznaczony jest specjalny zespół w ramach funkcjonowania służb miejskich.
4. Akcja polega na sprzątaniu porzuconych odpadów „bytowych” na terenach
publicznych (t.j. plaże, pas nadmorski, z wyłączeniem wydm). Zebrane selektywnie
odpady należy zabezpieczyć i pozostawić w odpowiednich pojemnikach ustawionych
w pobliżu ww. punktów.
5. Uczestnikami Akcji mogą zostać:
a) uczniowie szkół (zgłoszonych przez upoważnionych reprezentantów szkoły), którzy
pozostają pod opieką osoby pełnoletniej, nauczyciela lub osoby wskazanej w
zgłoszeniu,
b) harcerze, pozostający pod opieką osoby pełnoletniej,
c) pełnoletni mieszkańcy Gdańska lub dzieci pozostające pod opieką osób pełnoletnich:
rodziców bądź opiekunów.
6. Pełnoletni opiekunowie grup, o których mowa w pkt. 5, biorą odpowiedzialność za
osoby małoletnie wchodzące w skład grup i pozostające pod ich opieką, co
potwierdzają podpisem na liście znajdującej się u Koordynatora. Koordynatorem jest
pracownik Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku, zwany
dalej: „Koordynatorem”. Podpis na liście jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na
przetwarzanie danych osobowych w związku z Akcją. Odmowa wyrażenia zgody na
przetwarzanie danych osobowych i niepodpisanie się na liście spowoduje niemożność
uczestniczenia danej grupy w Akcji.
7. W miejscach zbiórek obecni będą Koordynatorzy, odpowiedzialni za:
a) kwestie organizacyjne i logistyczne,
b) wydawanie Uczestnikom worków na śmieci, rękawic ochronnych oraz

regulaminu Akcji.
c) edukację w zakresie prawidłowej segregacji odpadów.
8. Decyzja o postępowaniu w nagłych przypadkach należy do Koordynatorów w
poszczególnych miejscach zbiórek (w razie potrzeby należy wezwać pomoc
medyczną).
9. Obowiązki uczestników Akcji:
a) bezwzględne przestrzeganie zasad BHP,
b) bezwzględne wykonywanie poleceń osób odpowiedzialnych za Koordynację Akcji,
c) informowanie Organizatorów o wszelkich nieprawidłowościach zaobserwowanych
w czasie wykonywania powierzonych zadań,
d) zachowanie szczególnej ostrożności na terenach znajdujących się w bezpośrednim
sąsiedztwie szlaków komunikacyjnych,
e) stosowanie podczas trwania Akcji rękawic ochronnych wydanych w punktach
koordynowania Akcji.
10. Uczestnicy Akcji powinni mieć wygodne ubranie, sportowe buty.
11. Uczestnicy biorą udział w Akcji w grupach, w których minimum jedna osoba jest
pełnoletnia.
12. Uczestnikom Akcji nie wolno:
a) podnosić ciężkich przedmiotów, w tym odpadów wielkogabarytowych (np. stare
meble),
b) zbierać gruzu, potłuczonego szkła, strzykawek, materiałów opatrunkowych,
środków medycznych oraz innych materiałów niebezpiecznych,
c) sprzątać dzikich wysypisk,
d) otwierać lub przenosić znalezionych beczek lub innych pojemników, gdyż mogą
zawierać substancje toksyczne.
13. Wszystkie nietypowe odpady należy traktować z dużą ostrożnością i za każdym razem
informować o nich Koordynatora.
14. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne wypadki, kradzieże i inne
zdarzenia losowe w czasie Akcji.
15. Uczestnictwo w Akcji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu.
16. Niniejszy Regulamin został przesłany drogą elektroniczną do przedstawicieli szkół
biorących udział w Akcji, jak również zostanie udostępniony uczestnikom w miejscach
zbiórek.

