
Regulamin akcji „Dbamy razem. Oszczędzaj wodę” 

 

1. Regulamin określa szczegółowe warunki udziału w akcji „Dbamy razem. Oszczędzaj 

wodę”, zwanej dalej akcją. 

2. Celem akcji jest promocja oszczędzania wody wśród najemców lokali mieszkalnych 

stanowiących własność m.st. Warszawy administrowanych przez Zakład 

Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy. 

3. Organizatorem akcji jest Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy 

Żoliborz m.st. Warszawy z siedzibą przy ul. Marii Kazimiery 1, 01-641 Warszawa. 

4. Akcja trwa od dnia 22 czerwca 2021 r. do wyczerpania zapasów urządzeń 

napowietrzających. 

5. Uczestnictwo w akcji jest w pełni dobrowolne i bezpłatne. 

6. Warunkiem skorzystania z akcji i otrzymania urządzeń jest wypełnienie formularza na 

stronie www.zgnzoliborz.waw.pl/dbamyrazem własnymi, aktualnymi i prawidłowymi 

danymi oraz zaakceptowanie niniejszego regulaminu. 

7. Akcja jest przeznaczona dla pełnoletnich najemców lokali mieszkalnych stanowiących 

własność m.st. Warszawy administrowanych przez Zakład Gospodarowania 

Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy. 

8. Możliwość skorzystania z akcji jest uzależniona od tego czy najemca nie zalega 

z opłatami na rzecz m.st. Warszawy z tytułu stosunku najmu. 

9. Dopuszcza się do udziału w akcji użytkowników lokali mieszkalnych zalegających 

z opłatami pod warunkiem zawarcia porozumienia dot. restrukturyzacji zadłużenia, 

porozumienia w sprawie odpracowania zadłużenia, otrzymania ulgi w spłacie 

zadłużenia w postaci rozłożenia na raty/umorzenia/ odroczenia terminu spłaty.  

10. Akcja jest ograniczona liczbą posiadanych do rozdystrybuowania urządzeń 

napowietrzających. Organizator przeznaczył do rozdystrybuowania 60 zestawów 

napowietrzających do samodzielnego montażu na kran.  

11. Każdy uczestnik może dokonać tylko jednego prawidłowego zgłoszenia. 

12. Dla jednego uczestnika maksymalnie przeznaczony jest zestaw 3 napowietrzaczy. 

Organizator zastrzega możliwość weryfikacji liczby urządzeń w lokalu. 

13. W  kwestiach  nieuregulowanych  Regulaminem  stosuje  się  powszechnie  

obowiązujące przepisy  prawa  polskiego.  Jeśli  bezwzględnie  obowiązujące  

przepisy  prawa  w  sposób odmienny regulują prawa uczestnika lub obowiązki 

Organizatora – stosuje się je w miejsce postanowień Regulaminu. 

14. Wszystkie osoby mają prawo zgłaszać Organizatorowi reklamacje dotyczące ich 

udziału w Akcji, w  formie  pisemnej, zawierające imię  i nazwisko,  dokładny  adres,  

datę  i  miejsce  zdarzenia,  którego  dotyczy  roszczenie,  jak również  dokładny  opis  

i  powód  reklamacji  oraz  treść  żądania.  Reklamacje  w  formie wiadomości e-mail 

można przesyłać na adres: zgnzoliborz@zgnzoliborz.waw.pl. 

15. Reklamacje rozpatruje komisja powołana przez Organizatora w terminie 14 dni 

kalendarzowych od dnia jej otrzymania. 

http://www.zgnzoliborz.waw.pl/dbamyrazem


16. O decyzji Organizatora uczestnik zostanie powiadomiony w formie pisemnej na adres 

uczestnika podany w reklamacji, chyba że uczestnik wybrał inny sposób komunikacji. 

17. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna.  

18. Dane osobowe uczestników Akcji (imię, nazwisko) są przetwarzane wyłącznie w celu 

przeprowadzenia Akcji, oraz rozpatrywania reklamacji. Podanie danych osobowych 

jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Akcji. Dane osobowe podane 

przez uczestnika będą przetwarzanie przez Zakład Gospodarowania 

Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy z siedzibą przy ul. Marii 

Kazimiery 1, 01-641 Warszawa. 


