
 

 

 

 

Zasady udziału w głosowaniu na wybór zielonej przestrzeni w Elblągu do 

rewitalizacji w ramach akcji „Zieleń za Elektrograty Jesień 2021” 

 

 

Organizator głosowania 

 

Organizatorem głosowania na wybór zielonej przestrzeni w Elblągu do rewitalizacji 

w ramach akcji „Zieleń za elektrograty – jesień 2021” organizowanej przez 

Castorama Polska sp. z.o.o., jest Castorama Polska sp. z o.o., z siedzibą w 

Warszawie (02-255), ul. Krakowiaków 78, wpisana do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta 

stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego, pod numerem KRS: 0000024785, NIP: 5261009959; REGON: 010817199, 

BDO: 000009159, kapitał zakładowy w wysokości 54.808.000,00 PLN. 

Organizatorowi przysługuje uprawnienie do wycofania się z akcji w sytuacjach 

wskazanych w Regulaminie „Zieleń za Elektrograty Jesień 2021”. 

 

Głosowanie na wybór zielonej przestrzeni w Elblągu 

 

Sklep Castorama w Elblągu jest zwycięzcą inicjatywy „Zieleń za Elektrograty Jesień 

2021”. W ramach akcji „Kwiaty za elektrograty” Sklep ten zebrał prawie 25 ton 

elektrośmieci. Zgodnie z Regulaminem akcji „Zieleń za Elektrograty Jesień 2021”, 

Castorama Polska przeznaczy 25 tys. złotych brutto na rewitalizację zielonej 

przestrzeni w duchu bioróżnorodności przy współpracy z miastem Elbląg. Urząd 

Miejski w Elblągu wytypował do głosowania przez mieszkańców 5 miejsc, z których 

jedno zwycięskie miejsce zostanie zrewitalizowane. 

 

Czas trwania głosowania 

 

Głosowanie trwa w okresie 28.01.2022 r. do 11.02.2022 r. oraz prowadzone jest w 

formie elektronicznej, jak i papierowej. 

 

Uczestnicy głosowania 

 

Uczestnikiem głosowania może być każdy mieszkaniec miasta Elbląg. 

Uczestnik powinien oddać jeden głos w dostępnej formie głosowania w formie 

elektronicznej bądź w formie papierowej, wybierając tylko 1 z 5 opcji dostępnych 

na formularzu głosowania. 

 

Głosowanie w formie elektronicznej  

 

Głosowanie w formie elektronicznej jest całkowicie anonimowe. Aby oddać głos 

należy wejść w link do ankiety Forms umieszczony w wydarzeniu organizowanym 

przez Castorama Elbląg na portalu społecznościowym Facebook, pod linkiem -> 

{link do wydarzenia w okresie trwania głosowania}. Ankieta jest aktywna tylko w 

trakcie trwania wydarzenia.  



 

 

 

Głosowanie w formie papierowej 

 

Głosowanie w formie papierowej jest anonimowe i odbywa się w sklepie 

Castorama Elbląg przy ulicy Żuławskiej 25, 02-300 Elbląg. 

Aby oddać swój głos należy pobrać kartę do głosowania przy kasie, zaznaczyć X 

przy miejscu, na który oddaje się głos i wrzucić do wyznaczonego miejsca. W 

głosowaniu można wybrać tylko 1 z 5 miejsc wskazanych na karcie do głosowania. 

Zaznaczenie większej ilości miejsc na jednej kracie unieważnia głos. 

 

Wyniki głosowania 

 

Organizator po zakończeniu głosowania zsumuje wszystkie zebrane głosy, złożone 

zarówno w formie elektronicznej jak i papierowej. Wyniki głosowania opublikuje do 

dnia 15.02.2022r. w oddzielnym poście na profilu sklepu Castorama Elbląg w 

serwisie społecznościowym Facebook oraz na terenie sklepu za pomocą plakatu. 

 

Przetwarzanie danych osobowych 

 

Głosowanie przeprowadzone w formie online oraz offline, jest anonimowe. 

Castorama Polska nie przetwarza danych osobowych osób głosujących, w trakcie 

ani po trwaniu głosowania. 

 

 


