
 
 

 
 
 

 

 
Regulamin głosowania dla mieszkańców Piły  

pt. „Zdecyduj, gdzie staną pojemniki na nakrętki” 
 
 
1. Organizatorem głosowania „Zdecyduj, gdzie staną pojemniki na nakrętki” jest spółka 
Altvater Piła Sp. z o.o., działająca pod marką ENERIS Surowce, z siedzibą w Pile, Łączna 4a, 
64-920 Piła, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod 
numerem 0000097680, NIP 764-17-96-232, BDO 000005828. Adres do kontaktu: ENERIS, ul. 
Koszykowa 65, 00-667 Warszawa. 
 
2. Głosowanie jest organizowane w serwisie społecznościowym Facebook w formie postu 
konkursowego, prowadzonego na profilu ENERIS Ochrona Środowiska pod adresem 
https://www.facebook.com/enerisPL, w terminie od 23 lutego 2021 r. od godz. 11:00:00 do 
2 marca 2021 r. do godz. 23:59:59.  
 
3. W głosowaniu może wziąć udział osoba fizyczna: pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność 
do czynności prawnych lub osoba, która ukończyła 13. rok życia, posiadająca zgodę̨ 
przedstawiciela ustawowego na udział w głosowaniu, zamieszkała na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, która jest zarejestrowana jako użytkownik na portalu 
społecznościowym Facebook. 
 
4. Głosowanie polega na wybraniu 5 miejsc na terenie miasta Piła, spośród 10 wskazanych 
przez Organizatora, gdzie mają stanąć pojemniki na plastikowe nakrętki. Wybór następuje 
poprzez wpisanie numeru miejsca zgodnie z numerami podanymi w niniejszym Regulaminie 
i napisaniu tego numeru w komentarzu pod postem konkursowym na profilu ENERIS 
Ochrona Środowiska w serwisie Facebook. Oznaczenia te to cyfry, gdzie: 
 

1. Galeria Vivo. 
2. SP nr 7 w Pile.  
3. Mały rynek przy Ludowej 
4. Duży rynek przy ulicy Rynkowej.  
5. Ul. Wyspiańskiego 55, przy dużym parkingu.  
6. Plac przed stadionem żużlowym na ulicy Bydgoskiej.  
7. Parking obok kościoła św. Józefa, Podlasie.  
8. Boisko SP nr 11, ul. Królowej Jadwigi.  
9. Plac zabaw, ul. Kolejowa i Kościuszki.  
10. Teren przy PTBS, ul. Andersa.  

 
5. Miejsca, które otrzymają najwięcej głosów (wskazań w komentarzach postu), zostaną 
zwycięzcami. Ważne – jedna osoba może zagłosować tylko raz. Zliczenie głosów i oficjalny 
wynik zostanie opublikowany w komentarzu pod postem konkursowym do 3 marca 2021 do 
godziny 23:59:59. 
 
6. Właściciele/zarządzający wybranymi miejscami otrzymają w prywatnej wiadomości 
potwierdzenie zdobycia największej liczby głosów. 
 
7. W przypadku działania niezgodnego z prawem lub z regulaminem serwisu Facebook albo 
niniejszym regulaminem, organizator ma prawo w każdym momencie do natychmiastowego 
wykluczenia uczestnika z głosowania poprzez usuniecie jego komentarza.  
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8. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu funkcjonowania głosowania lub stwierdzonych 
naruszeń prawa, regulaminu bądź regulaminu serwisu Facebook powinny być zgłaszane 
organizatorowi za pomocą poczty elektronicznej na adres: komunikacja@eneris.pl z 
dopiskiem: „Zdecyduj, gdzie staną pojemniki na nakrętki” i/lub za pomocą wiadomości 
prywatnej na portalu Facebook. Reklamacje i zgłoszenia będą niezwłocznie rozpatrywanie 
nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia ich otrzymania przez organizatora. 


