Wielowieś, 05.09.2017r.
Szanowni Dyrektorzy, Nauczyciele, Rodzice i Uczniowie!
Celem ogólnopolskiej Akcji „Nie ma śmieci - są surowce” jest
zmiana postrzegania odpadów. Fundacja Nasza Ziemia zwraca uwagę
na to, że „śmieci”, czyli coś niepotrzebnego, co powinno wylądować na
wysypisku, to często wartościowy surowiec, który może być
przetwarzany kilkukrotnie, a nawet bez końca (tak jest w przypadku
aluminiowej puszki). Do akcji może się włączyć każdy na wiele
sposobów, m. in. zorganizować wydarzenie lub happening towarzyszący
kampanii „Sprzątanie świata – Polska”, promujący nieśmiecenie
i selektywną zbiórkę odpadów.

Nasza propozycja dotyczy
zbiórki najcenniejszego
surowca, czyli odpadu do wielokrotnego, a nawet
niekończącego się przetwarzania. Zapraszamy do zapoznania
się z Regulaminem Gminnego Turnieju „Puszki segregujesz ,
recykling promujesz!”.
Z wyrazami uszanowania
Halina Kaźmierczak – prezes Stowarzyszenia „ EKOklub”
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REGULAMIN
GMINNEGO TURNIEJU PN. PUSZKI SEGREGUJESZ RECYKLING PROMUJESZ!
1.

W turnieju z nagrodami mogą brać udział placówki oświatowe
z terenu gminy Sieroszewice ( szkoły podstawowe i klasy „0”).

2.

Szkolny/przedszkolny koordynator Akcji dokonuje zgłoszenia
( zał. Formularz zgłoszeniowy), a następnie ogłasza turniej na
stronie internetowej swojej placówki, oraz wśród uczniów, nauczycieli
i rodziców.

3.

Pozgniatane ,aluminiowe opakowania (puszki), spakowane w worki
po 50 lub 100szt. należy złożyć w jednym dostępnym miejscu. Zostaną
odebrane we środę 25 października 2017 i 25 kwietnia 2018r.

4.

Akcja będzie przebiegała w dwóch etapach: 23,24 październik 2017r.
oraz 23,24 kwietnia 2018r.

5.

Rozstrzygnięcia każdej edycji na podstawie sprawozdań i podpisanych
protokołów zbiórki dokona trzyosobowa kapituła turnieju w składzie:
pracownik Urzędu Gminy Sieroszewice, członek Stowarzyszenia
EKOklub i powołany nauczyciel jednej ze szkół. Obie edycje turnieju
sumują się w ostatecznym rozstrzygnięciu.

6.

W rywalizacji oceniany będzie wynik danej placówki oraz wyniki
indywidualne uczestników. Po pięciu uczniów ( laureatów) z trzech
najaktywniejsze placówek otrzyma zaproszenie wraz z koordynatorem
na zieloną szkołę.

7.

Udział w Akcji „Puszki segregujesz, recykling promujesz!” liczy się
w ubieganiu się o tytuł „PROMOTORA EKOLOGII W GMINIE
SIEROSZEWICE” nadawanego placówkom co 3 lata.( kolejna edycja
w 2019r.)
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HARMONOGRAM Gminnego Turnieju
1. Ogłoszenie Gminnego Turnieju „Puszki segregujesz, recykling promujesz!”‐

wrzesień 2017r.
2. Zbieranie zgłoszeń od uczestników ‐ do 12 października 2017r.na podanym

Formularzu zgłoszeniowym ( załącznik do Regulaminu)
3. Odbieranie surowca wraz ze sprawozdaniami i protokołami indywidualnych

wyników ‐ 25 październik2017r., 25 kwietnia 2018r. Posiedzenie Kapituły
Turnieju.
4. Ogłoszenie wyników Gminnego Turnieju „Puszki segregujesz, recykling

promujesz!” na stronie internetowej Urzędu Gminy Sieroszewice, Szkoły
Podstawowej w Wielowsi i Stowarzyszenia EKOklub do 23 maja 2018r.
5. Uroczyste ogłoszenie wyników, wręczenie dyplomów i zaproszeń na Zieloną

Szkołę z okazji Gminnych Obchodów Dnia Ochrony Środowiska planowane
jest na początek czerwca 2018r.
6. Wyjazd laureatów wraz z Opiekunami na Zieloną Szkołę – prawdopodobnie

14,15,16,17 czerwca 2018r.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU ‐ Stowarzyszenie Ekologiczno‐ Kulturalne
EKOklub z Wielowsi

oraz Szkoła Podstawowa w Wielowsi

3

