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Regulamin akcji  

„Kręci nas recykling druga edycja” 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady akcji pod nazwą „Kręci nas 

recykling druga edycja”, zwanej dalej „Akcją”. 

2. Organizatorem Akcji jest Oponeo.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Podleśna 17, 85-

145 Bydgoszcz, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 

0000275601. Kapitał zakładowy: 13.936.000,00 zł, NIP: 953-24-57-650, Regon: 

093149847, prowadząca działalność gospodarczą m.in. w formie portalu pod adresem 

www.oponeo.pl (dalej: Organizator).  

3. Miejscem przebiegu Akcji KNR jest witryna internetowa: www.oponeo.pl (dalej: E-

Sklep). Szczegółowe informacje na temat przebiegu Akcji można znaleźć pod adresem 

www.oponeo.pl/kreci-nas-recykling. 

4. Organizator w ramach E-Sklepu udostępnia w szczególności możliwość zakupu 

nowych opon, z dostawą do serwisów partnerskich – których lista dostępna jest pod 

adresem: https://www.oponeo.pl/dostawa-z-montazem/wybor-serwisu . Serwisy 

partnerskie, które uczestniczą w Akcji, oznaczone są logiem kampanii oraz opisem 

„Darmowa utylizacja przy wymianie” (dalej: Serwisy Partnerskie). 

5. Akcja prowadzona jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej - w okresie od 18.03. 

2023 r. do 31.05.2023 r. (Okres Trwania Akcji). 

6. Akcja ma charakter proekologiczny. Celem Organizatora jest propagowanie działań 

proekologicznych w postaci recyklingu oraz sadzenia drzew. Akcja realizuje ten cel 

poprzez: 

a) propagowanie zbierania zużytych opon,  

b) dążenie do posadzenia nowych drzew w liczbie proporcjonalnej do zebranych opon,  

c) wspieranie Schronisk dla Zwierząt – na terenie gmin, gdzie Akcja okaże się 

szczególnie skuteczna, 

- w sposób określony postanowieniami Regulaminu.  

7. Przez „Schroniska dla Zwierząt” rozumie się osoby prowadzące „schroniska” w 

rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz 

zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421), bez względu na 

formę prawną. 

 

 

§2 

Zasady Akcji  

 

1. Akcja obejmuje: 

a) przeprowadzenie co najmniej 50 akcji terenowych sprzątania wyznaczonych 

rejonów w całej Polsce – polegających na zbieraniu śmieci, w tym zużytych opon 

(zwanych dalej jako „Akcje Terenowe”),  

http://www.oponeo.pl/
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b) umożliwienie osobom, które dokonują zakupu nowych opon za pomocą E-Sklepu, 

z opcją dostawy do Serwisów Partnerskich, uczestniczących w Akcji – jednoczesny 

zwrot zużytych opon w tym samym Serwisie Partnerskim 

2. Organizator w ramach Akcji zobowiązuje się: 

a) doprowadzić do posadzenia nowych drzew w ilości odpowiadającej liczbie zużytych 

opon, zebranych zgodnie z ust. 1, w następującej proporcji: 

i. 1 drzewo - za każde 4 opony zebrane podczas akcji terenowych, w sposób opisany 

w § 2 pkt 1 lit. a Regulaminu, 

ii. 1 drzewo - za każde 4 opony zebrane w Okresie Trwania Akcji w Serwisach 

Partnerskich, w sposób opisany w § 2 pkt 1 lit. b Regulaminu (przy czym wiążąca 

jest data wydania zużytej opony do Serwisu Partnerskiego), 

- przy czym liczba nowych drzew do posadzenia w ramach Akcji w żadnym przypadku 

nie przekroczy łącznie 3000 (słownie: trzech tysięcy). 

b) dokonać darowizny środków pieniężnych na rzecz dziesięciu wybranych Schronisk 

dla Zwierząt – w kwocie po 2.000 zł na każde Schronisko dla Zwierząt, do dnia 31 

maja 2023 r. Wybór konkretnych Schronisk zostanie dokonany przez Organizatora, 

przy uwzględnieniu następujących zasad: 

i. Organizator wesprze maksymalnie jedno Schronisko dla Zwierząt w każdej gminie. 

ii. Organizator wesprze Schroniska dla Zwierząt w tych gminach, na terenie których 

Akcje Terenowe okażą się najskuteczniejsze (doprowadzą do zebrania największej 

ilości śmieci). 

iii. Organizator wybierze konkretne Schroniska w oparciu o sugestie uczestników 

„zwycięskich” Akcji Terenowych, o których mowa w poprzedzającym §2 ust. 2 lit.  b 

ppkt. (ii). 

 

3. Sadzenie drzew, zgodnie z § 2 ust. 2 lit. a Regulaminu, może być przeprowadzone w 

szczególności za pośrednictwem serwisu www.posadzimy.pl -  we współpracy z 

podmiotem, który ów serwis prowadzi, to jest Posadzimy.pl Sp. z o.o. z siedzibą we 

Wrocławiu pod adresem „ul. Świeradowska 51, lok. 57, 50-559 Wrocław” (KRS: 

0000880990, NIP 8992893866).  

 

4. Akcje terenowe zbierania śmieci, o których mowa w §2 pkt. ust. 1 lit. a powyżej, mogą 

być przeprowadzone w szczególności we współpracy z Dominikiem Dobrowolskim, 

prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą „MONDO Dominik Dobrowolski” 

(NIP: 899-150-25-62). 

5. Organizator w związku z Akcją nie zbiera żadnych dodatkowych danych osobowych, 

w tym zwłaszcza od uczestników Akcji Terenowych lub  osób, które dokonują 

przekazania zużytych opon zgodnie z §2 ust. 1 lit. b Regulaminu. Nie przewiduje też 

przyznania wskazanym osobom żadnych dodatkowych świadczeń (w tym nagród itd.), 

z zastrzeżeniem tylko zobowiązań wskazanych w §2 pkt. 2 Regulaminu. 

6. Organizator zachęca do oddawania zużytych opon także w inne sposoby, nie 

wskazane w §2 ust. 1 Regulaminu, w tym zwłaszcza poprzez  PSZOK lub MPSZOK, 

jak również wywóz odpadów wielkogabarytowych organizowany przez osoby trzecie – 

z zastrzeżeniem, że takie zużyte opony nie przekładają się na dodatkowe obowiązki 

Organizatora, w tym do posadzenia nowych drzew (§2 ust. 2 lit. a Regulaminu) lub 

wsparcia Schronisk dla Zwierząt (§2 ust. 2 lit. b Regulaminu). 

 

http://www.posadzimy.pl/
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§ 3 

Postanowienia końcowe 

 

1. Regulamin Akcji jest jawny i powszechnie dostępny w biurze organizatora: 

OPONEO.PL S.A. (ul. Podleśna 17, 85-145 Bydgoszcz), a także na witrynie 

internetowej www.oponeo.pl/kreci-nas-recykling- w czasie trwania Akcji. 

2. Zasady przeprowadzania Akcji określa wyłącznie niniejszy Regulamin. W kwestiach 

nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące 

przepisy, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U.2020.1740 t.j.  

ze zm.). 

3. Organizator może dokonywać zmian Regulaminu – w ramach wynikających z 

powszechnie obowiązujących przepisów. 

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 
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