
§ 1 INFORMACJE OGÓLNE
1. Punkt wymiany ozdób choinkowych, działający w ramach Szczecińskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego, pod nazwą 

„Bombkodzielnia”, zwany dalej Bombkodzielnią, będzie działał w dniach 2-22 grudnia 2022 r. na Placu Lotników           
w Szczecinie. 

2. Organizatorem Bombkodzielni jest Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie.
3. Bombkodzielnia jest otwarta dla wszystkich osób, w godzinach działania Szczecińskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego. 
4. Uczestnicy korzystają z Bombkodzielni dobrowolnie i na własną odpowiedzialność. 
5. Wymiana bombek w Bombkodzielni jest bezpłatna. 
6. Bombkodzielnia jest czynna bez względu na warunki pogodowe. 
7. Korzystanie z Bombkodzielni jest równoznaczne z udzieleniem zgody na nieodpłatne wykorzystywanie i publikowanie 

wizerunku Uczestnika przez Organizatora oraz Miasto Szczecin, w ramach rozliczenia zadania, promocji Bombkodzielni, 
Szczecińskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego oraz innych wydarzeń realizowanych przez Organizatora oraz Miasto 
Szczecin.

§ 2 CELE I ZASADY DZIAŁANIA
1. Celem Bombkodzielni jest promocja recyklingu, idei zero waste oraz szeroko pojętej ekologii i ekologicznego trybu życia. 

Dzięki Bombkodzielni ozdoby choinkowe, które przestały być używane przez ich pierwszych właścicieli, zyskują nowe 
życie, co ograniczna produkcję śmieci.

2. W Bombkodzielni znajdują się używane ozdoby choinkowe pozostawione przez chętnych.
3. W Bombkodzielni można zostawiać jedynie niezepsute ozdoby choinkowe.
4. W Bombkodzielni nie można zostawiać elektrośmieci, w tym lampek choinkowych.
5. Z Bombkodzielni można zabierać jedynie pozostawione w niej ozdoby choinkowe. Zabrania się zabierania ozdobnych 

pojemników, w których są umieszczone. 
6. Uczestnicy przystępując do wymiany ozdób w Bombkodzielni biorą na siebie całkowitą odpowiedzialność prawno-cywil-

ną podczas trwania akcji. W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność za taką osobę ponoszą rodzice/opiekuno-
wie prawni.

7. Wątpliwości i protesty powinny być zgłoszone Organizatorom niezwłocznie. 
8. W przypadku naruszenia przez Uczestnika niniejszego regulaminu, lub utrudniania korzystania z Bombkodzielni innym 

Uczestnikom, Organizator ma prawo do wykluczenia takiego Uczestnika z akcji.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Uczestników akcji mogące naruszyć porządek publiczny lub 

dobra osobiste osób trzecich.
§ 3 PRZEPISY KOŃCOWE

1. Bombkodzielnia może zostać zamknięta przez Organizatora bez podania przyczyn. 
2. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie. Zmiana zostanie podana do wiadomości publicznej w drodze zamieszczenia na 

stronie internetowej www.kolorowaaleja.pl.
3. Uczestnictwo w Bombkodzielni jest jednoznaczne z akceptacją powyższych warunków.
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