Regulamin akcji „Tutaj urodzeni”
I.
Zasady ogólne.
Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbędzie się akcja sadzenia drzew pt. „Tutaj
urodzeni”, zwana dalej „akcją”. Organizatorem akcji jest Chmielowskie Sp. z o.o., zwane dalej
„organizatorem”. Głównym celem akcji jest stworzenie możliwości upamiętnienia narodzin
dzieci urodzonych w latach 2014-2020, poprzez udział rodziców w akcji sadzenia drzew na
terenie wskazanym przez organizatora.
II.
Termin i program akcji.
Akcja rozpocznie się 17 października 2020 roku o godzinie 11.00 na terenie Miasteczka
Siewierz Jeziorna.
III.
Warunki udziału w akcji.
1. Do akcji mogą przystąpić osoby, który pragną upamiętnić narodziny swojego dziecka,
urodzonego w okresie od 01.01.2014 do 01.06.2020 roku kiedy ich rodzice byli już
mieszkańcami osiedla Miasteczko Siewierz Jeziorna. Uczestnicy akcji muszą oświadczyć, że
płacą podatki w Urzędzie Skarbowym w Będzinie i wskazali adres zamieszkania na terenie
Gminy Siewierz (zgodnie z formularzem ZAP3).
2. Zadaniem uczestnika akcji będzie: wykopanie jamki pod sadzonkę zgodnie z wytycznymi
organizatora, osadzenie sadzonki, zasypanie systemu korzeniowego i udeptanie wokół
sadzonki. Akcja odbywać się będzie pod czujnym okiem pracowników Chmielowskie Sp.
z o.o., którzy chętnie służyć będą pomocą oraz udzielać fachowych porad.
3. Udział w akcji jest bezpłatny.
4. Organizator zobowiązuje się do zapewnienia sadzonek i narzędzi tj. szpadli potrzebnych do
sadzenia.
5. Organizator nie zapewnia rękawiczek ogrodniczych oraz odzieży ochronnej.
6. Organizator nie pokrywa kosztów związanych z dojazdem.
7. Organizator nie odpowiada za osoby małoletnie będące pod opieką uczestników akcji
w dniu sadzenia.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z uczestnikiem wywiadu, robienia
mu zdjęć i filmowania na potrzeby promocyjne.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania w sieci w celach promocyjnych
wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych
przedstawiających uczestników akcji. Mogą one być wykorzystane przez organizatora
poprzez umieszczenie na nośnikach typu CD-ROM, DVD, w katalogach oraz mediach, na
stronach internetowych na potrzeby promocyjno-reklamowe związane z działalnością
prowadzoną przez Organizatora.
10. Wszelkie pytania można kierować do administracja@siewierzjeziorna.pl
11. Rodzice dzieci urodzonych w latach 2014 - 2020 roku zainteresowani przystąpieniem do
akcji proszeni są o kontakt z pracownikiem Agnieszka Wójcik tel. 660 621 755 w celu
zarejestrowania uczestnictwa w terminie do 01.10.2020 do godz. 15.00.
12. Każdy uczestnik, wraz z przystąpieniem do akcji, akceptuje warunki niniejszego
regulaminu.

