
 

 

      

    Regulamin Akcji nakrętkowo 

 

1. Fundacja „POTRAFIĘ POMÓC” Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych z Wadami Rozwojowymi  

z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Horbaczewskiego 24 prowadzi akcję nakrętkowo polegającą na 

edukowaniu dzieci i młodzieży w zakresie ochrony środowiska i angażowaniu się w działania społeczne 

Fundacji. Akcja rozpoczęła się 15 listopada 2013 i trwa do odwołania.  

2. W akcji mogą brać udział placówki edukacyjne publiczne i niepubliczne, podmioty gospodarcze, 

jednostki samorządowe i wojewódzkie po wcześniejszym, dobrowolnym zgłoszeniu osobistym przez 

przedstawiciela danego podmiotu lub na adres mailowy: sekretariat@potrafiepomoc.org.pl  

3. Wszystkie zgłoszone podmioty mogą uczestniczyć w organizowanych podczas akcji konkursach, 

które to regulować będzie każdorazowo odrębny regulamin konkursowy. 

4. Organizator zapewnia odbiór zebranych nakrętek na terenie Wrocławia, po wcześniejszym 

kontakcie telefonicznym pod nr tel. +48 509 685 328  bądź e-mailowym 

sekretariat@potrafiepomoc.org.pl  

5. Organizator akcji nie gwarantuje odbioru zbieranych nakrętek poza granicami Wrocławia. 

Zgłaszający się do akcji z terenu Dolnego Śląska proszeni są o kontakt telefoniczny lub e-mailowy, podany 

w pkt.4. w celu ustalenia możliwości transportu zależnego od lokalizacji oraz ilości zebranych nakrętek. 

Zgłaszający się spoza województwa dolnośląskiego na własny koszt dostarcza nakrętki do siedziby 

Fundacji „Potrafię Pomóc”.  

6. Organizator zapewnia wyposażyć zgłoszone do akcji placówki na terenie Wrocławia  

w przygotowane pojemniki służące do zbiórki nakrętek, plakat informacyjny oraz wszelkie materiały 

informacyjne związane z akcją i organizowanymi konkursami.   

 

7. Poniżej przedstawiamy wskazówki dotyczące zbieranych tworzyw, które należy gromadzić·  

w ramach akcji:  

 zakrętki po napojach, wodach, płynach, szamponach, kawie, herbacie i temu podobne, 

 opakowania po jajkach niespodziankach, szamponach z oznaczeniami (najczęściej w trójkącie): 

PP, PE, LDPE, HDPE. 

  

 

 

 

Wszystkie zbierane rzeczy muszą być pozbawione metalowych elementów i innych zanieczyszczeń. Nie 

można wrzucać metalowych zakrętek i kapsli oraz zakrętek ze spryskiwaczy np. do mycia szyb, które 

zawierają metalowe sprężynki. 

8. Fundacja nie przyjmuje plastików typu: wiadra, zabawki, wanienki, skrzynki.  

9. Fundacja nie przyjmuje brudnych, mokrych worków z nakrętkami, mokrych nakrętek.  

     

          

 

 


