
Regulamin akcji GMINA KĘTY WYMIATA! 
Wiosenna akcja sprzątania 2021 

 
 

§1 
Informacje ogólne 

 
1. Organizatorami akcji GMINA KĘTY WYMIATA! Wiosenna akcja sprzątania 2021 są: 

 Urząd Gminy Kęty (adres siedziby 32-650 Kęty, Rynek 7); 

 Miejsce Aktywności Mieszkańców Rynek 13 (adres siedziby 32-650 Kęty, Rynek 13); 

 Dom Kultury w Kętach (adres siedziby 32-650 Kęty, ul. Żwirki i Wigury 2a); 

 Muzeum im. Aleksandra Kłosińskiego w Kętach (adres siedziby 32-650 Kęty, Rynek 1); 

 Gminna Biblioteka Publiczna w Kętach (adres siedziby 32-650 Kęty, ul. Reymonta 2); 

 Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kętach (adres siedziby 32-650 Kęty, os. Nad Sołą 29); 

 Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza OSP Kęty-Podlesie  
(adres siedziby 32-650 Kęty, ul. Partyzantów 27); 

zwani w dalszej części regulaminu „Organizatorem”. 
 
2. Akcja GMINA KĘTY WYMIATA! Wiosenna akcja sprzątania 2021 zwana w dalszej części regulaminu „Akcją” 

odbędzie się w przedziale czasowym pomiędzy 5.05.2021 a 9.05.2021 r. (w tym 5-7.05.2021 zgłoszenie,  
7-9.05.2021 r. sprzątanie). 

3. Akcja obejmuje zgłaszanie grup chętnych do sprzątania, odbiór przez lidera grupy rękawiczek i worków, 
sprzątanie zieleni na terenie Gminy Kęty w zdeklarowanym przez lidera miejscu. 

4. Celem Akcji jest wzmocnienie odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego wśród mieszkańców Gminy 
Kęty, integracja lokalnych społeczności, kształtowanie proekologicznych postaw, promowanie gminnych 
terenów zielonych oraz budowanie pozytywnego wizerunku Gminy oraz jej mieszkańców. 
 

 
§2 

Uczestnicy 
 

1. Uczestnikami akcji GMINA KĘTY WYMIATA! Wiosenna akcja sprzątania 2021 mogą zostać grupy składające się 
z maksymalnie 5 osób, w tym przynajmniej 1 osoby pełnoletniej (lidera grupy). 

2. Uczestnik zobowiązany jest do: 
a) sumiennego wykonania zadania, 
b) zachowania zasad kultury osobistej, 
c) używania zgodnie z przeznaczeniem przydzielonych materiałów, 
d) komunikacji z przedstawicielami Organizatora oraz informowania ich o wszelkich nieprawidłowościach 
zaobserwowanych w czasie akcji. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za osoby niepełnoletnie przebywające na terenie akcji i nie będące 
pod opieką osób pełnoletnich, niezależnie od tego czy podejmują one działania związane ze zbieraniem śmieci 
czy nie. 

4. Organizator zwraca szczególną uwagę na:  
a) zachowanie ostrożności w trakcie Akcji, by unikać obrażeń, 
b) stosowanie się do ogólnych zasad bezpieczeństwa, związanych z przeciwdziałaniem zakażeniom COVID-19 
(tzw. zasad DDM: dystans, dezynfekcja, maseczka). 
 
 

§3 
Cel akcji 

 
1. Sprzątamy tereny zielone Gminy Kęty (np. lasy, brzegi rzeki Soły). Przybliżone miejsce zbiórki określa lider 

grupy w Karcie zgłoszenia.  
2. Sprzątamy w dniach 7-9.05.2021 r.  

 
 



§4 
Zgłoszenie do akcji 

 
1. Zgłosić grupę (maksymalnie 5 osób) należy poprzez wypełnienie Karty zgłoszenia (zał. nr 1) w miejscu odbioru 

worków i rękawiczek: 

 Dom Kultury w Kętach, 

 Miejsce Aktywności Mieszkańców Rynek 13, 

 OSiR w Kętach Kryta Pływalnia, 

 Filia GBP w Kęty Podlesie (ul. Żeromskiego 1) 

 Filia GBP w Bielanach (ul. Łęcka 2), 

 Filia GBP w Łękach (ul. Akacjowa 37), 

 Filia GBP w Nowej Wsi (ul. Dworska 2), 
w terminie do 7.05.2021 r. 

 
 

§5 
Przebieg kolejnych etapów akcji  

 
1. Lider zgłasza grupę do 7.05.2021 r. włącznie, wypełnia Kartę zgłoszenia, odbiera worki i rękawiczki, dostaje 

plakietkę z symbolem akcji oraz numerem grupy. Już od piątku można przystąpić do wykonania zadania. 
Zebrane pełne worki zostawiamy przy ciągu komunikacyjnym wyznaczonym w Karcie zgłoszenia. 

2. Warunkiem potwierdzenia wykonania zadania jest przesłanie zdjęcia grupy z wypełnionymi workami oraz 
plakietką akcji na adres mailowy gminaketywymiata@gmail.com do 10.05.2021 r. 

3. Na grupy biorące udział w akcji czekają niespodzianki przygotowane przez Organizatora. 
 
 

§6 
Postanowienia końcowe 

 
1. Uczestnik Akcji wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku utrwalonego w materiałach 

multimedialnych, będących dokumentacją Akcji, w działaniach informacyjnych i promocyjnych Organizatora 
oraz w materiałach, które Organizator uzna za odpowiednie dla promocji oraz popularyzacji swoich celów 
statutowych. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Akcji oraz zmiany jej przebiegu. 
3. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronach organizatorów. 
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają postanowienia prawa 

powszechnie obowiązującego. 
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Wprowadzenie zmian w możliwe jest 

również w czasie trwania Akcji. 
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczestników podczas przebiegu Akcji, działania 

lub zaniechania uczestników Akcji oraz osób trzecich. 
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