Zasady wymiany elektrośmieci na sadzonki
1. Zbiórka Odpadów, zwana dalej Wydarzeniem odbywa się w 22, 23 i 24 kwietnia na parkingu przy
sklepie IKEA Lublin oraz SKENDE Shopping, znajdującym się od strony ul. Kupieckiej. Akcja odbywa się 22
kwietnia w godz. 16:00 – 20:00; 23 kwietnia w godzinach 10:00 – 18:00 oraz 24 kwietnia w godzinach
10:00 – 18:00.
2. Organizatorami Wydarzenia jest IKEA Lublin i SKENDE Shopping. Partnerem akcji jest Polska Korporacja
Recyklingu.
3. Sadzonki kwiatów wydawane będą osobom fizycznym, które dostarczą w trakcie Wydarzenia do
miejsca wyznaczonego przez Organizatorów zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Sadzonki
wydawane są wewnątrz Centrum handlowego SKENDE Shopping, w tzw. atrium, znajdującym się przy
wejściu do sklepu IKEA Lublin.
4. Ilość sadzonek jest ograniczona. Nagrody wydawane są do wyczerpania zapasów.
5. Wymiana odpadów na sadzonki, o której mowa w punkcie 3. następuje poprzez:
a) Przeliczenie dostarczonych odpadów według obowiązującego przelicznika – kupony wręczane osobie,
która dostarczyła elektroodpady – stoisko na parkingu.
b) Wymianie kuponów na sadzonki roślin według przyjętego przelicznika – stoisko w SKENDE.
6. Cennik zamiany odpadów na kupony dostępny jest na stronie internetowej sklepu IKEA Lublin oraz
stronie SKENDE Shopping.
7. Przelicznik kuponów na sadzonki roślin: Jeden kupon można wymienić na 1 sadzonkę roślin.
• Za gabaryt, czyli kompletne urządzenie typu lodówka, pralka, kuchenka, piekarnik do zabudowy,
zmywarka, duża kopiarka (na kółkach) - wydawane są 3 kupony.
• Za urządzenia duże, ale mniejsze niż gabaryt, kompletne: typu telewizor, monitor, okap kuchenny,
kuchenka mikrofalowa, komputer stacjonarny - 2 kupony.
• Za urządzenia drobne ważące poniżej 10 kg, kompletne - wszystkie drobne elektroodpady
elektryczne i elektroniczne np. suszarka do włosów, żelazko, mikser - 1 kupon
• Za drobne elementy poniżej kilograma, (np. słuchawki do telefonu, baterie) – opakowanie nasion
ziół/kwiatów.
8. Jedna osoba może otrzymać maksymalnie 10 kuponów.
9. W sytuacji pojawienia się wątpliwości dotyczących pochodzenia odpadów (w szczególności odpadów
przemysłowych lub zagrażających życiu i zdrowiu ludzi), Organizator ma prawo odmówić przyjęcia
odpadów.
10. W przypadku dostarczenia odpadów niewymienionych w cenniku, Organizator ma prawo odmówić
ich przyjęcia. Jeżeli jednak zdecyduje, iż dany odpad może zostać przyjęty, Organizator nie ma obowiązku
wydania kuponów.

11. Kupony nie będą wydawane osobom:
• Znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu lub innych środków
odurzających,
• Zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie lub w inny sposób stwarzającym
zagrożenie bezpieczeństwa.
12. Otrzymane kupony nie podlegają wymianie na wartość pieniężną lub inną niewymienioną w
Regulaminie.
13. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie, niezawierających jednak
zapisów mniej korzystnych dla uczestników Wydarzenia

