
 

 

Zasady użytkowania recyklomatu 

„RECYKLOMATY Z NAGRODAMI” 

 

Niniejsze zasady określają warunki korzystania z recyklomatów oraz nabywania 

punktów i EKOgadżetów organizowanych przez Gminą Słubice, NIP 5980005172 

REGON 000526742, z siedzibą w Słubicach, przy ul. Akademickiej 1, 69-100 Słubice 

I. Postanowienia Ogólne 

1. „RECYKLOMATY Z NAGRODAMI” udostępnione są przez Gminę Słubice, NIP 

5980005172 REGON 000526742, z siedzibą w Słubicach, przy ul. Akademickiej 1, 

69-100 Słubice 

2. Niniejsze zasady określają kryteria uczestnictwa oraz warunki nabywania punktów 

i EKOgadżetów.  

3. Warunkiem korzystania z recyklomatu jest instalacja Aplikacji „ECO Portfel”, 

dostępnej w sklepach Google Play oraz Apple AppStore oraz akceptacja Polityki 

prywatności, dostępnej na stronie 

https://www.segregujeszzyskujesz.pl/mobile/privacy-policy.html  

5. Właścicielem Aplikacji „ECO Portfel” jest firma EcoTech System sp. z o.o.  

II. Definicje 

Użyte w niniejszych zasadach terminy mają następujące znaczenie:  

Organizator – Gmina Słubice, NIP 5980005172 REGON 000526742, z siedzibą 

w Słubicach, przy ul. Akademickiej 1, 69-100 Słubice 

EcoTech System Sp. z o.o. – właściciel recyklomatu segregującego odpady, 

platformy ECO Tech System oraz aplikacji mobilnej „ECO Portfel”.  

EKOgadżet – towar, usługa, bilet, zniżka które Organizator umieścił w katalogu 

gadżetów, zapisany w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu, na którą można 

wymieniać zgromadzone w Programie ECO-punkty.  

Uczestnik – każda osoba posiadająca smartfon, dokonująca czynności wskazane 

w niniejszych zasadach  

Stan konta - ilość ECO-punktów zgromadzonych przez Uczestnika.  

Zasady – niniejszy regulamin.  

Konto Uczestnika - indywidualne konto umieszczone na aplikacji ECO Portfel 

związane z Programem, na którym rejestrowane są wszystkie aktywności, 

powodujące naliczanie lub odliczanie punktów, gromadzonych przez Uczestnika 

Aplikacja – Aplikacja mobilna „ECO Portfel” przeznaczona na urządzenia mobilne 



z systemem operacyjnym Android oraz iOS. Aplikacja „ECO Portfel” jest dostępna 

w sklepach Google Play oraz Apple AppStore.  

III. Uczestnictwo 

1. Uczestnikiem może być Użytkownik, który dokonał rejestracji w Aplikacji „ECO 

Portfel”.  

2. Uczestnik może korzystać z recyklomatu tylko osobiście, a prawa i obowiązki 

wynikające z uczestnictwa nie podlegają przeniesieniu na osoby trzecie.  

IV. Zasady przyznawania punktów 

1. Uczestnik uzyskuje ECO-punkty za segregację butelki plastikowej po napojach 

typu PET  

2. Ilość ECO-punktów za segregacje określone w ust. 1 określona jest w Załączniku 

nr 1 do niniejszych zasad.  

3. ECO-punkty gromadzone za segregację są na Indywidualnym Koncie Uczestnika 

w aplikacji mobilnej „ECO Portfel”.  

4. Uczestnik może sprawdzać historię zmian Stanu Konta na swoim Koncie 

Uczestnika w aplikacji mobilnej „ECO-Portfel”.  

5. ECO-punkty są naliczane automatycznie za każdą butelka PET.  

6. ECO-punkty gromadzone na Koncie Uczestnika nie podlegają zamianie na 

pieniądze, nie mogą być przedmiotem sprzedaży, ani przekazania osobie trzeciej.  

 

V. Przyznanie EKOgadżetów 

1. Uzyskane ECO-punkty Uczestnik może wymieniać na EKOgadżety, zależne od 

progu uzyskanych punktów.  

2. Lista EKOgadżetów wraz z ilością punktów niezbędnych do ich odebrania 

umieszczona jest w Załączniku nr 1, który w ciągu trwania programu może ulec 

aktualizacji zgodnie z ust.5 

3. EKOgadżety będą do odbioru zgodnie z poniższym wykazem:  

1) 10% zniżki na dania z menu restauracji Cargo, Restauracja Cargo ul. 

Transportowa 8, 69-100 Słubice, 

2) 10 % zniżki na dania z menu restauracji Prowincja, Prowincja ul. 1 Maja 1, 69-100 

Słubice.  

3) ekologiczny zestaw artystyczny, Urząd Miejski w Słubicach, ul. Akademicka 1, 69-

100 Słubice. 

4) ekokubek bambusowy, Urząd Miejski w Słubicach, ul. Akademicka 1, 69-100 



Słubice. 

5) ekotorba, Urząd Miejski w Słubicach, ul. Akademicka 1, 69-100 Słubice. 

6) ekoworek żeglarski, Urząd Miejski w Słubicach, ul. Akademicka 1, 69-100 Słubice. 

7) ekobutelka z filtrem, Urząd Miejski w Słubicach, ul. Akademicka 1, 69-100 Słubice. 

8) pojedynczy bilet wstępu do kina w Słubickim Miejskim Ośrodku Kultury, ul 1 Maja 

1, 69-100 Słubice , na dowolny seans, po wcześniejszym umówieniu. Słubicki Miejski 

Ośrodek Kultury ul 1 Maja 1,69-100 Słubice 

9) pojedynczy bilet wstępu na lodowisko, po wcześniejszym umówieniu, Lodowisko 

ul. Sportowa 1, 69-100 Słubice  

10) ekogłośnik, Urząd Miejski w Słubicach, ul. Akademicka 1, 69-100 Słubice. 

 

4. Odebranie EKOgadżetu skutkuje zmniejszeniem Stanu Konta Uczestnika o ilość 

ECO-punktów niezbędnych do odebrania wybranego EKOgadżetu.  

5. EKOgadżety mogą być niedostępne w Programie wskutek wyczerpania się 

zapasów EKOgadżetów. Dodatkowo Organizator zastrzega sobie prawo do 

zastąpienia danego EKOgadżetu innym podobnym lub wycofania poszczególnego 

EKOgadżetu. W przypadku zastąpienia lub wycofania EKOgadżetów bądź 

wyczerpania się zapasów EKOgadżetów, Uczestnik ma prawo do wyboru innego 

zaproponowanego przez Organizatora EKOgadżetu lub do kontynuowania zbierania 

Punktów. O zastąpieniu lub wycofaniu danego EKOgadżetu Uczestnicy zostaną 

poinformowani stosownym komunikatem zamieszczonym na Stronie internetowej 

gminy Słubice.  

6. EKOgadżet odebrany przez Uczestnika nie podlega wymianie, nie ma też 

możliwości zwrotu przez Organizatora odjętych z Konta Punktów.  

7. Organizator może zaproponować Uczestnikowi wymianę ECO-punktów na 

EKOgadżet nie znajdujący się w Załączniku nr 1. 

8. Wszystkie sporne kwestie związane z nabywaniem EKOgadżetów przez 

uczestników rozstrzyga Organizator.  

VI. Wypowiedzenie uczestnictwa i zakończenie Programu 

1. Organizator może wypowiedzieć Uczestnikowi uczestnictwo w Programie 

w przypadku, gdy Uczestnik podał nieprawidłowe dane osobowe.  

2. Każdy z uczestników może w dowolnym momencie zrezygnować z uczestnictwa 

w Programie. Rezygnacja z uczestnictwa skutkuje usunięciem Konta Uczestnika a 

tym samym zebranych ECO-punktów, które uprawniają do uzyskania odpowiedniej 



nagrody za segregację. Zaprzestanie korzystania z Aplikacji wymaga jej usunięcia z 

urządzenia mobilnego.  

3. Data zakończenia możliwości użytkowania recyklomatu zostanie przekazana 

Uczestnikom z 1 miesięcznym wyprzedzeniem na stronie Programu.  

VII. Reklamacje 

1. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w naliczaniu ECO-

punktów, Uczestnik ma prawo do złożenia reklamacji.  

2. Zgodnie z polityką prywatności aplikacji mobilnej wszystkie reklamacje należy 

kierować do ECO Tech System sp.z o.o. 

3. Reklamacja może zostać złożona drogą mailową na adres 

recyklomat@ecotechsystem.eu .  

4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia do 

EcoTech System sp. z o.o.  

VIII. Dane osobowe 

1. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednak brak zgody 

na ich przetwarzanie uniemożliwia uczestnictwo w programie lojalnościowym 

i realizację EKOgadżetów. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za podanie 

nieprawdziwych danych osobowych.  

2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie 

danych osobowych (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 1781) w sposób uniemożliwiający dostęp 

do nich osób trzecich.  

3. Administratorem danych osobowych uczestników Programu jest EcoTech System 

sp. z o.o., NIP 679-317-55-12, REGON 381521608, z siedzibą w Krakowie, przy 

ul. Podole 60,  

3. Uczestnicy mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania oraz 

żądania ich usunięcia zgodnie z polityką prywatności aplikacji „ECO Portfel” 

dostępną na stronie https://www.segregujeszzyskujesz.pl/mobile/privacy-policy.html  

 

 

IX. Postanowienia Końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania zasad w każdym 

czasie bez podawania przyczyny.  

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych zasadach zastosowanie mają 

przepisy powszechnie obowiązującego prawa.  



3. Zasady użytkowania recyklomatu wchodzą w życie w dniu uruchomienia urządzeń 

i udostępnienia ich do użyteczności publicznej i obowiązują do 31 grudnia 2021 r. z 

możliwością ich przedłużenia na kolejny okres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1  
do zasad użytkowania recyklomatu  

„Recyklomaty z nagrodami”  
 

I. Warunki nabywania punktów  

1. Za segregację butelki plastikowej typu PET Uczestnik uzyskuje punkty w ilości – 1 

ECO-punkt.  

II. Warunki nabywania ECOgadżetów  

1. Współczynnik nabywania ECOgadżetów za segregację: 

 1) 100 ECOpunktów – 10% zniżki na dania z menu restauracji Cargo ul. 

Transportowa 8, 69-100 Słubice. Fundator restauracja Cargo.  

2) 100 ECOpunktów - 10 % zniżki na dania z menu restauracji Prowincja ul. 1 Maja 

1, 69-100 Słubice. Fundator restauracja Prowincja 

3) 80 ECOpunktów – ekologiczny zestaw artystyczny. Fundator Gmina Słubice 



4) 100 ECOpunktów – ekokubek bambusowy. Fundator Gmina Słubice  

5) 120 ECOpunktów – ekotorba. Fundator Gmina Słubice 

6) 150 ECOpunktów - ekoworek żeglarski. Fundator Gmina Słubice 

7) 170 ECOpunktów - ekobutelka z filtrem. Fundator Gmina Słubice 

8) 300 ECOpunktów – pojedynczy bilet wstępu do kina w Słubickim Miejskim 

Ośrodku Kultury, ul 1 Maja 1, 69-100 Słubice , na dowolny seans, po wcześniejszym 

umówieniu. Fundator Słubicki Miejski Ośrodek Kultury  

9) 300 ECOpunktów – pojedynczy bilet wstępu na lodowisko, po wcześniejszym 

umówieniu, ul. Sportowa 1, 69-100 Słubice  

10) 500 ECOpunktów – ekogłosnik. Fundator Gmina Słubice  

 


