
 

 

 

 

Czysta Wisła - Szlaki bez śmieci - niech Wisła świeci 

 

REGULAMIN 

 

Czysta Wisła to inicjatywa mająca na celu wiosenne sprzątanie szlaków górskich w obrębie 

miasta Wisła.  

 

1. Organizator akcji: Miasto Wisła 

Partnerzy:  

● Nadleśnictwo Wisła 

● Centrum Edukacji Ekologicznej 

● Wiślańskie Centrum Kultury 

Patronat nad akcją “Czysta Wisła” objęła akcja “Czyste Beskidy” 

2. Termin i miejsce 

• Edycja I - od 30 kwietnia do 3 maja 2021 r. 

• Edycja II – od 7 do 9 maja 2021 r.  

Szlaki górskie i rowerowe w obrębie miasta Wisła, ścieżki spacerowe, tematyczne, tereny 

rekreacyjne, itp. 

3. Warunki uczestnictwa: 

● W akcji może wziąć udział każdy, kto wędrując szlakami górskimi, ścieżkami spacerowymi 

czy innymi trasami biegnącymi w obrębie miasta Wisła będzie zbierał śmieci.  

● Za każdy zebrany worek śmieci uczestnik akcji może odebrać ekologiczny upominek. 

● Śmieci zebrane do worków należy pozostawić w wyznaczonych punktach na terenie 

miasta Wisła – mapa punktów dostępna w linku https://tiny.pl/rshxt  

● Wykaz wyznaczonych punktów odbioru śmieci: 

➔ Wisła Obłaziec – przystanek autobusowy obok stacji PKP 

➔ Wisła Jawornik- przystanek autobusowy obok Lidla 

➔ Wisła Jawornik centrum – przystanek autobusowy obok Lewiatana 

➔ Parking naprzeciw kościoła na ul. Lipowej, obok dawnego dworca PKS 

➔ Obok tablicy z plakatami na ul. Bukowej nad Chatą u Olimpijczyka 

➔ Obok budynku Straży Miejskiej przy Centrum Przesiadkowym 

➔ Przystanek autobusowy w Centrum – obok skoczni narciarskich i wjazdu na Skolnity 

➔ Amfiteatr – obok wejścia z prawej strony sceny 

➔ Parking na ul. Górnośląskiej- naprzeciwko Chatki Rybnej 

➔ Przystanek autobusowy na ul. Olimpijskiej   

➔ Przystanek autobusowy Jurzyków Centrum   

➔ Przystanek autobusowy Wisła Oaza obok sklepu Spar 

➔ Parking naprzeciw Willi Szwajcaria 

➔ Centrum Edukacji Ekologicznej Jonidło 

➔ Parking przy wjeździe do OW Kłos 

➔ Parking przy wodospadzie w Czarnem – naprzeciw hotelu Aries 

➔ Przystanek autobusowy Wisła Czarne, na skrzyżowaniu z droga na Zameczek 

https://tiny.pl/rshxt


 

 

 

➔ Parking w Dolinie Czarnej Wisełki (przy czarnym szlaku) 

➔ Parking w okolicy sklepu spożywczego Wisła Czarne 

➔ Przystanek autobusowy Wisła Czarne Fojtula 

➔ Parking naprzeciw Strażnicy Wisła Czarne 

➔ Przystanek autobusowy Wisła Malinka Skocznia 

➔ Malinka 27 Parking - na poboczu drogi przy wjeździe w kierunku Hotelu Ogrodzisko 

➔ Przystanek autobusowy Wisła Malinka - Spółdzielnia 

➔ Przystanek autobusowy Malinka/Rastoki 

➔ Parking na Białym Krzyżu - przy wejściu na szlak czerwony 

➔ Przystanek autobusowy Wisła Wierchy, Turystyczna, Głębce 

➔ Pobocze dworca PKP Wisła Głębce 

➔ Przystanek autobusowy Wisła Łabajów 

 

4. Warunki otrzymania nagrody: 

● By otrzymać nagrodę za udział w akcji należy: 

➔ zebrane śmieci w worku pozostawić w jednym z wyznaczonych punktów 

➔ wykonać zdjęcie swoich worków ze śmieciami i umieścić je w komentarzu pod postem 

informującym o akcji na facebookowym profilu @miastowisla 

www.facebook.com/miastowisla wraz z podaniem rejonu, gdzie śmieci zostały zebrane lub 

wysłać zdjęcie na adres mailowy: promocja@wisla.pl, również podając rejon, w którym 

uczestnik pozbierał śmieci. 

➔ za zebrany 1 worek śmieci uczestnik otrzyma 1 opakowanie nasion kwiatów miododajnych 

wielosezonowych; 

➔ za zebrane 2 worki śmieci uczestnik otrzyma 1 sadzonkę drzewka;  

➔ za zebrane 3 worki śmieci uczestnik otrzyma 1 karmnik dla ptaków.  

● Nagrody można odbierać do dnia 15.05.2021 r. w Centrum Edukacji Ekologicznej (Wisła 

Jonidło, ul. Wyzwolenia 67) w godzinach otwarcia Centrum:  

- 1-3 maja w godzinach 10:00 - 15:00  

- w pozostałe dni od 8:00 do 16:00 

● Warunkiem wydania nagrody jest okazanie pracownikowi Centrum Edukacji Ekologicznej 

zdjęcia zebranych śmieci na telefonie bądź aparacie fotograficznym oraz wskazanie 

lokalizacji, gdzie worek/worki ze śmieciami pozostawiono. 

● Ilość nagród jest ograniczona. O dostępności nagród decyduje kolejność zgłoszeń po 

odbiór. W ramach akcji przewidziano 200 opakowań nasion kwiatów, 200 sadzonek drzew 

oraz 50 karmników. 

 

5. Postanowienia końcowe 

● Udział w akcji jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem zgody na 

wykorzystanie przez Organizatora zdjęć w celach promocyjnych. 

● Każdy z uczestników akcji zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących obostrzeń 

związanych z pandemią Covid – 19.  

● Worki na śmieci, rękawiczki ochronne w zakresie własnym każdego z uczestników.  

● Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne urazy powstałe w trakcie akcji. 

http://www.facebook.com/miastowisla
mailto:promocja@wisla.pl

