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Wąsosze o programie

Szanowni Państwo,
Wiosenne nastroje są idealnym czasem dla naszego programu.
Statystyki pokazują, iż najwięcej zbiórek elektrośmieci organizowanych jest właśnie w tym okresie. Wiele szkół łączy je z piknikami czy
innymi wydarzeniami plenerowymi. Rodzice chętnie wspierają zbiórki
przy okazji wiosennych porządków w domach, dzięki czemu szkoły osiągają wysokie wyniki zbierania. Gorąco zachęcam do aktywności. Poza
pomocami dydaktycznymi dostępnymi w ramach Funduszu Oświatowego, macie Państwo jeszcze możliwość wygrania jednej z trzech
tablic multimedialnych w rocznym rankingu „Szkoła w mieście bez
elektrośmieci”. Najlepsze placówki nagrodzimy już w czerwcu!
Przypomnienie zasad w dalszej części biuletynu i na naszej stronie
internetowej www.moje-miasto-bez-elektrosmieci.pl.
W bieżącym wydaniu biuletynu, prezentujemy kilka bardzo ciekawych przykładów na organizację zbiórki. Szkolni koordynatorzy
programu „Moje miasto bez elektrośmieci” udowodnili, że zaangażowanie i pomysłowość prowadzą do sukcesu.
Z przyjemnością informuję, iż w tym roku program został otwarty dla
przedszkoli. Specjalnie na potrzeby najmłodszych odbiorców, wzbogaciliśmy materiały edukacyjne m.in. o scenariusze zajęć dla nauczycieli
a także inne, będące inspiracją do przedstawienia tematyki elektrośmieci przedszkolom. W Katalogu pomocy dydaktycznych znalazły się
dwie nowe kategorie: muzyka oraz elektronika. Katalog dostępny
jest na stronie internetowej programu www.moje-miasto-bez-elektrosmieci.pl, w strefie po zalogowaniu.
Pragnę zwrócić Państwa uwagę na nowe zasady organizowania zbiórek
w okresie kwiecień-czerwiec 2015. Z uwagi na wzmożoną aktywność
placówek oświatowych, w pierwszej kolejności realizowane będą
odbiory o masie powyżej 500 kg. Szczegóły znajdziecie Państwo na
trzeciej stronie biuletynu oraz na stronie internetowej programu.
Z okazji Świąt Wielkanocnych, przekazuję na Państwa ręce, życzenia
samych wyjątkowych i ciepłych chwil dla całego grona pedagogicznego
oraz wychowanków i ich rodziców. Niech ten szczególny okres będzie
czasem wypoczynku i prawdziwej radości.

więcej na stronie 7

Z wiosennymi pozdrowieniami,
Anna Podsiadło

Ściągawka
więcej na stronie 8

Koordynator Ogólnopolskiego Programu
„Moje miasto bez elektrośmieci”

Wesołych Świąt Wielkanocnych!

Twórca i organizator Programu:

Organizacja Odzysku Sprz´tu Elektrycznego i Elektronicznego SA

MOJE MIASTO BEZ ELEKTROŚMIECI
Witamy przedszkola

Z wielką przyjemnością witamy w programie
„Moje miasto bez elektrośmieci” – przedszkola.
Aby przedszkole mogło korzystać z Funduszu
Oświatowego musi potwierdzić swój udział
w programie, poprzez wypełnienie formularza
zgłoszeniowego dostępnego na www.moje-miasto-

bez-elektrosmiecipl oraz rozpocząć organizowanie
zbiórek. Specjalnie dla przedszkoli przygotowaliśmy
kilka nowości w Katalogu pomocy dydaktycznych.
Zachęcamy do aktywnego
udziału w programie!

Nowości w katalogu

Na wiosnę pojawiły się w Katalogu pomocy dydaktycznych nowe kategorie: elektronika, a w niej
– telewizor, odtwarzacz dvd, odkurzacz (idealne
do szkolnej świetlicy czy przedszkolnych sal)

KATEGORIA:

860
pkt

oraz muzyka wraz z radioodbiornikiem, do którego
dodajemy płytę z piosenkami Ewy Chotomskiej
oraz instrumenty muzyczne – tamburyno
i marakasy.

Muzyka

Radioodtwarzacz z
płytą E. Chotomskiej

KATEGORIA:

5300

TV 40 cali

1550

ODKURZACZ

pkt

Radioodtwarzacz z obsługą fal AM
i FM. Posiada 2 głośniki. Wyposażony
w wyświetlacz z niebieskim
podświetleniem, port USB oraz wejście
AUX. Zasilany sieciowo lub bateryjnie.
Odtwarza płyty kompaktowe CD, CD-R,
CD-RW i format MP3.

270
pkt

270
pkt

2

TAMBURYNO
Tamburyno drewniane z naciągiem
ze skóry ekologicznej, posiada jeden
rząd 6-8 dzwonków. Idealne do
prowadzenia zajęć rytmicznomuzycznych w przedszkolu i szkole.

MARAKASY
Drewniane marakasy, owalne,
z rączką. Długość 16-19 cm.
W komplecie dwie sztuki. Są
bardzo chętnie wykorzystywane
przez nauczycieli rytmiki do zabaw
z dziećmi. Bardzo dźwięczny
instrument.

Elektronika

pkt

800
pkt

Telewizor 40 calowy LED, full HD,
żywe kolory. Klasa efektywności
energetycznej (EU): A+

Odkurzacz wyposażony w filtr
antyalergiczny - idealny dla
alergików. Zatrzymuje większość
zanieczyszczeń, nawet najmniejsze
i najbardziej uczulające alergeny.
Filtr HEPA H13 zatrzymujący 99,95%
zanieczyszczeń, nawet najmniejsze
i najbardziej uczulające alergeny.

Odtwarzacz DVD
Odtwarzacz płyt DVD, idealny do sali
przedszkolnej, do podłączenia do
telewizora. Posiada gniazdo HDMI,
pilot. Format plików: JPEG MP3 WMA
DivX MPEG-4 MPEG-2 LPCM.
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Wiosenne promocje

Szkoła w Krośnie bez elektrośmieci

Wiosna to czas spacerów i zajęć sportowych na powietrzu. Na szkoły czeka „Zestaw sportowy” składający się z kosza na piłki, 9 szt. piłek do gier zespołowych oraz 30 szt. szarf sportowych w 4 kolorach.

Pani Dorota Janik, koordynator programu „Moje
miasto bez elektrośmieci” w Szkole Podstawowej
nr 5 w Krośnie, z pełnym zapałem podeszła
do organizacji zbiórki elektrośmieci. Przeczytajmy
relację Pani Doroty:

4000 punktów

Dla przedszkoli przygotowaliśmy promocyjny „Zestaw
spacerowy”, zawierający odblaskowe kamizelki
(25 szt.) oraz wąż spacerowy, dzięki któremu maluchy grzecznie spacerują, niosąc miłego przyjaciela.

1400 punktów

Dla lubiących gimnastykę mamy zestaw do ćwiczeń
składający się z 10 szt. kolorowych hula-hop
i 10 woreczków z piaskiem.

500 punktów

Jesteśmy jedną z najmniejszych szkół w Krośnie.
17.12.2014 r. zakończyliśmy pierwszą zbiórkę
elektrośmieci prowadzoną przez naszą szkołę.
Staraliśmy się zaangażować całą społeczność
szkolną oraz mieszkańców naszej dzielnicy.
Program „Moje miasto bez elektrośmieci”
adresowany jest do uczniów klas trzecich, więc
najaktywniej w projekt zaangażowali się najmłodsi oraz ich rodzice. Na podstawie materiałów jakie otrzymaliśmy od organizatora,
uczniowie uczestniczyli w zajęciach, które
przybliżyły im problem zagrożeń, jakie niesie
ze sobą brak segregacji odpadów i niewłaściwa
utylizacja elektrośmieci. Dowiedziały się, gdzie
w naszym mieście można oddać zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny oraz dlaczego należy
go dostarczać wyspecjalizowanej firmie.
Na zebraniu ogólnym przybliżyliśmy rodzicom
założenia projektu oraz korzyści, jakie może
czerpać szkoła. Każdy z rodziców otrzymał ulotki
dotyczące programu. Informacje zamieszczaliśmy
również na stronie internetowej naszej szkoły.
Tuż przed zbiórką planowaną na 15-16.12.2014 r.
rozwiesiliśmy plakaty informujące w szkole,
pobliskich sklepach, piekarni i na tablicach
ogłoszeniowych w naszej dzielnicy. Przez dwa
dni obserwowaliśmy, jak góra elektrośmieci
powiększa się systematycznie z godziny na godzinę.
Dziś przekazaliśmy zebrany sprzęt wskazanej
firmie.
Teraz czekamy na kupony i mamy nadzieję, że
niedługo będziemy mogli wymienić je na wymarzone pomoce.

Wyznacz koordynatora
programu, który
zaangażuje całą szkołę
do zbierania elekrośmieci.
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MOJE MIASTO BEZ ELEKTROŚMIECI
Zasady organizacji zbiórek

Z uwagi na dużą liczbę zamówień odbiorów elektrośmieci PRIORYTETOWO obsługiwane są placówki,
które złożą zamówienie odbioru elektrośmieci
on-line poprzez stronę internetową programu
www.moje-miasto-bez-elektrosmieci.pl

5. System służy nie tylko do zamawiania odbioru
elektrośmieci, ale również do rejestracji
zebranego sprzętu.

1. Wypełniając zmówienie w wersji on-line,
po wpisaniu w formularzu numeru NIP placówki wyświetlą się dane. Jeżeli dane placówki nie
wyświetlą się, należy wypełnić cały formularz.
2. W formularzu należy wpisać proponowaną datę
odbioru elektrośmieci z placówki.
3. Po przejściu do kolejnego kroku wystarczy tylko
zaznaczyć „Zamówienie odbioru (rezerwacja
terminu odbioru)” i wysłać zamówienie.
Sprzęt można zarejestrować przed przyjazdem operatora lub zaraz po odbiorze. W tym celu należy
wejść do systemu, wyszukać dane placówki
poprzez wpisanie numeru NIP, a następnie od razu
przejść do Kroku 3 formularza, wpisując odpowiednie
ilości zużytego sprzętu i wysłać zamówienie.
Tylko prawidłowo wypełniony formularz daje gwarancję otrzymania prawidłowej liczby kuponów
Funduszu Oświatowego za zebrane elektrośmieci.
4. Przyjęcie zamówienia zostanie potwierdzone
e-mailowo. Tą drogą otrzymacie Państwo
potwierdzenie terminu odbioru i nazwę operatora, który przyjedzie do Państwa.

Priorytetowo realizujemy odbiory
elektrośmieci o masie powyżej
500 kg z placówek oświatowych

500
kg

Przedstaw program rodzicom

W programie „Moje miasto bez elektrośmieci”
istotną grupą odbiorców są rodzice. Ich zaangażowanie przekłada się na wynik organizowanej przez placówkę zbiórki. Warto wykorzystać
zebranie z rodzicami lub inne spotkanie do
zaprezentowania projektu. W tym celu przygotowaliśmy prezentację pt. „POMÓŻ NASZEJ
PLACÓWCE otrzymać bezpłatne pomoce dydaktyczne i wyposażenie sal”.
Prezentacja przedstawia główne założenia programu, wyjaśnia działanie Funduszu Oświatowego i jednocześnie podkreśla ważną rolę rodzica w projekcie.
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POMÓŻ NASZEJ PLACÓWCE
otrzymać bezpłatne pomoce
dydaktyczne i wyposażenie sal
Z FUNDUSZU OŚWIATOWEGO

Prezentacja jest do pobrania ze strony internetowej
programu www.moje-miasto-bez-elektrosmieci.pl
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Pierwsza zbiórka w Wodzisławiu Śląskim

Szkoła Podstawowa z Wodzisławia Śląskiego przystąpiła do programu w październiku zeszłego roku i od
razu aktywnie zacząła realizować jego założenia.

i nasze zdrowie. Przeprowadziliśmy również akcję
informacyjną wśród rodziców naszych uczniów oraz
społeczności lokalnej umieszczając artykuły na
szkolnej stronie internetowej oraz w serwisach
informacyjnych: tuwodzisław.pl oraz naszemiastowodzislawsl.pl. Rozwiesiliśmy również przygotowane
przez nasze dzieci plakaty informujące o akcji
i pierwszej zbiórce.
Pierwsza zbiórka odbyła się w dniu 9.12.2014 r.
i dzięki zaangażowaniu społeczności szkolnej oraz
okolicznych mieszkańców zakończyła się sukcesem
w postaci 1500 kg zebranych sprzętów.

Pani Sylwia Koczy – szkolny koordynator programu
– o zaangażowaniu szkoły w „Moje miasto bez
elektrośmieci”:
Samorząd Uczniowski i Zespół ds. Ekologii w Szkole
Podstawowej przy Zespole Placówek SzkolnoWychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu
Śląskim. z ogromnym zapałem przystąpił do programu
„Moje miasto bez elektrośmieci” W związku z tym
już od października przeprowadziliśmy w klasach
trzecich zajęcia edukacyjne nt. co to są elektrośmieci; dlaczego konieczna jest segregacja śmieci,
w jaki sposób możemy chronić nasze środowisko

Szczególne podziękowania dla proboszcza parafii
pw. Ducha Świętego. Dziękujemy wszystkim, którzy
aktywnie włączyli się do naszej zbiórki. Planujemy
kolejną zbiórkę, której finał będzie na terenie szkoły
w dniu 17.03.2015 r.
Serdecznie dziekujemy i trzymamy kciuki za następną zbiórkę!

Promocja zbiórki przynosi efekty.
Wykorzystaj stronę
internetową, regionalne
media, plakaty czy nawet
lokalną Parafię.

Sosnowiec dobrze wystartował

Szkoła Podstawowa nr 16 z Sosnowca wystartowała w styczniu br. a już widoczne są efekty. Pani
Małgorzata Frankiewicz – szkolny koordynator
programu – o zaangażowaniu szkoły:

Akcja, organizowana w naszej szkole po raz
pierwszy, spotkała się z aktywnym i wydajnym
zaangażowaniem uczniów, a przede wszystkim
ich rodziców.

Podczas prowadzonej w naszej szkole, w dniach
19–30 stycznia, zbiórce elektrośmieci, została
zebrana znaczna ilość zużytego sprzętu. Przynoszone
były drobne rzeczy typu: zabawka, myszka,
słuchawki, a także większe: odkurzacz, monitor,
telewizor, czy też pralka, zamrażarka lub lodówka.

Swój wkład w prowadzonej akcji ma również
personel naszej szkoły. Efekty zbiórki to ponad
200 sztuk kuponów różnego rodzaju. Na starcie
daje nam to wymierny stan konta punktowego.
Jest to wspaniały efekt, który napawa optymizmem przed kolejną akcją zbierania elektrośmieci.
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MOJE MIASTO BEZ ELEKTROŚMIECI
Tomaszów Mazowiecki w czołówce 2014

Szkoła Podstawowa nr 12 im. Jana Pawła II
w Tomaszowie Mazowieckim znalazła się w krajowej czołówce ogólnopolskiego programu „Moje
miasto bez elektrośmieci”. W ramach programu
szkolna społeczność uzyskała znakomite wyniki
w zbiórce zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W zamian za zgromadzone punkty
uczniowie i nauczyciele odebrali dwie tablice multimedialne ufundowane z Funduszu Oświatowego,
ustanowionego przez ElektroEko.

ekologicznej uczniów, nauczycieli i mieszkańców
miasta. Jestem pewny, że przekazane tablice multimedialne nie tylko uatrakcyjnią szkolne zajęcia,
ale też wielokrotnie będą wykorzystywane do prezentowania materiałów związanych z ekologią
– mówi Grzegorz Skrzypczak, prezes ElektroEko.
W całej Polsce w programie bierze udział ponad
3000 szkół. Każda z nich ma możliwość korzystania
z Funduszu Oświatowego.
Szkołę chwali wiceprezydent, Waldemar Wendrowski, na co dzień nadzorujący Wydział Edukacji UM.
Taki wynik bardzo cieszy, pokazuje jak duży
potencjał drzemie w tomaszowskich szkołach.
Warto podkreślić, że ten sukces nie jest zasługą
pojedynczych osób, ale całej szkolnej społeczności
– bo na końcowy wynik pracowali uczniowie,
nauczyciele i dyrekcja. Gratuluję i dziękuję im
wszystkim. Dzięki ich aktywności zużyte telefony,
ładowarki, a nawet telewizory czy lodówki trafiły
tam, gdzie jest ich miejsce, czyli do ponownego
przetworzenia. Cieszę się, że w naszym mieście
organizowane są tego typu programy.

W uroczystym przekazaniu tablic wzięli udział
uczniowie, ich rodziny, nauczyciele, władze placówki, wiceprezydent Tomaszowa Mazowieckiego
oraz przedstawiciele ElektroEko.

Zaangażuj całą szkołę i społeczność
lokalną do włączenia się do zbiórki
elektrośmieci!

Z

Szkoła Podstawowa nr 12 z Tomaszowa odniosła
bardzo duży sukces. Praca, którą wykonali uczniowie i nauczyciele przyniosła owoce w postaci
zebranych elektrośmieci i większej świadomości
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Czekamy na kolejne szkoły, które w zamian za zdobyte punkty wzbogacą się o pomoce naukowe
– mówi Waldemar Wendrowski.
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Wąsosze o programie

Dyrektor Szkoły - Mariola Adamczyk oraz koordynator programu - Bernadetta Krzysztof w wywiadzie
do naszego biuletynu:
1. Skąd dowiedziała się Pani o programie „Moje
miasto bez elektrośmieci”?
O programie „Moje miasto bez elektrośmieci”
dowiedziałam się przypadkowo z biuletynu
informacyjnego, który znajdował się w regale
ogłoszeń w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli
w Kaliszu.
2. Czy szkoła chętnie uczestniczy w tego typu
aktywnościach?
Nasza szkoła działa bardzo prężnie, aktywizując całą społeczność szkolną w różnych obszarach. Jesteśmy uczestnikami wielu akcji i programów z zakresu profilaktyki, korzystania
z technologii informacyjnej, umiejętności społecznych ale i ekologii. A oto lista programów
i akcji, w których bierze udział nasza szkoła:
33 „Szkoła współpracy. Uczniowie i Rodzice
najlepszym kapitałem nowoczesnej szkoły”
- współpraca, komunikacja szkoły w zakresie
zespołu RUN (Rodzic, Uczeń, Nauczyciel),
33 „Szkoła Promująca Zdrowie”- promocja
zdrowego i bezpiecznego stylu życia,
33 „Szkoła z klasą 2.0” – korzystanie z technologii informacyjnej,
33 „Stań po Zielonej Stronie Mocy” - zbiórka
baterii, płyt CD lub DVD,
33 „Akademia czystych rąk” – higiena na co dzień,
33 szkolna akcja charytatywna „Nakręć się na
uśmiech” – zbiórka plastikowych nakrętek
na rzecz naszego ucznia, systematyczna
zbiórka makulatury i złomu.
3. W jaki sposób zachęciła Pani dzieci i rodziców
do przynoszenia elektrośmieci na szkolną
zbiórkę?
Każdą zbiórkę planowaliśmy odpowiednio wcześniej, nawet 5 tygodni przed terminem odbioru
elektrośmieci. Informacje o zbiórce zamieszczałam wieloma możliwymi kanałami komunikacji:
33 ogłoszenie w formie pisemnej zamieszczałam
na gazetce ogłoszeń oraz na stronie internetowej szkoły www.szkola-wasosze.com.pl;

samorząd uczniowski przekazywał pisemne
ogłoszenie dla poszczególnych klas, dzięki
temu informacja o zbiórce była widoczna
w każdej klasie na gazetce ściennej;
33 podczas systematycznych spotkań z rodzicami (zebrania ogólne oraz konsultacje indywidualne);
33 ogromną pomocą w nagłośnieniu akcji był pakiet zamówionych materiałów, ulotki dla rodziców i plakaty oraz możliwość przeprowadzenia lekcji profilaktycznych dla uczniów;
33 następną informację o zbiórce elektrośmieci planujemy zamieścić w gazecie lokalnej.
4. Czy tego typu inicjatywy dobrze są odbierane
przez szkołę i rodziców?
Uważamy, że tego typu inicjatywy nie byłyby
możliwe do zrealizowania bez wsparcia innych
osób. Uczniowie chętnie biorą udział w programie, ale jeszcze większe zaangażowanie było
widoczne od strony rodziców, którzy sami dostarczali elektrośmieci na teren szkoły, organizowali często niezbędny transport do przewiezienia śmieci wielkogabarytowych.
Dla wielu rodziców to doskonały pretekst pozbycia się z domów zalegających od lat zużytych sprzętów elektrycznych i elektronicznych.
To dzięki zaangażowaniu całej społeczności
szkolnej mogliśmy złożyć pierwsze zamówienie
na pomoce dydaktyczne.
5. Na jaką pomoc dydaktyczną czy pomoce Państwo zbieracie?
Obecnie złożyliśmy zamówienia na rollup
z logo oraz pufę wypoczynkową do przedszkola. Następne punkty ze zbiórki elektrośmieci zostaną zamienione na oprogramowanie
multimedialne oraz inne pomoce niezbędne
w edukacji.
6. Czy szkoła planuje wpisać program w długofalowe aktywności?
Dzięki zaangażowaniu
wielu osób akcja cieszy
się ogromną popularnością, co rokuje na długofalowe działanie w naszej szkole.
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Ściągawka

Tablice interaktywne dla najlepszych. Ranking „Szkoła w mieście bez elektrośmieci”*
Przypominamy zasady:
Należy zorganizować minimum dwie zbiórki elektrośmieci w ciągu roku szkolnego 2014/2015
i uzyskać wynik powyżej 1000 kg zebranych odpadów, aby znaleźć się na liście nominowanych
do nagrody głównej.
Trzy najlepsze szkoły otrzymają tablice interaktywne. Ogłoszenie wyników 15 czerwca 2015 r.
na stronie internetowej programu www.mojemiasto-bez-elektrosmieci.pl

Jak korzystać z Funduszu Oświatowego?
33 Fundusz Oświatowy zasilany jest ze zbiórek
elektrośmieci i w całości jest przeznaczany
na zakup pomocy dydaktycznych.
33 Po każdej zbiórce Operator wysyła kupony
Funduszu Oświatowego, w terminie do 7 dni
od dnia odbioru sprzętu.
33 Zebrane kupony należy odsyłać raz na kwartał na adres: „Moje miasto bez elektrośmieci”,
ul. Locci 18, 02-928 Warszawa.

* Tegoroczny ranking skierowany jest wyłącznie do szkół.

33 Kupony zostaną przeliczone na punkty.
Na stronie internetowej programu, po zalogowaniu, można sprawdzić aktualny stan
posiadanych punktów.

Punkty zbierania elektrośmieci także wydają
kupony!

33 Zebrane punkty wymienia się na pomoce
z Katalogu pomocy dydaktycznych.

Organizując zbiórkę elektrośmieci można oddawać je również do punktów zbierania ElektroEko
działających w ramach programu „Moje miasto
bez elektrosmieci”. Punkty te „od ręki” wydają
kupony Funduszu Oświatowego. Jeżeli przedszkole czy szkoła nie ma możliwości zorganizowania zbiórki na swoim terenie, powinny kierować rodziców do najbliższego punktu zbierania
elektrośmieci. Lista punktów zbierania wraz
z terminami i godzinami otwarcia dostępna jest
na www.moje-miasto-bez-elektrosmieci.pl.

33 W tym celu należy wypełnić formularz
„Zamówienie pomocy dydaktycznych”,
dostępny na stronie www.moje-miasto-bezelektrosmieci.pl i odesłać go na numer
faksu (22) 885 60 99.

Formularze programu
Wszystkie formularze programu dostępne są na
stronie internetowej www.moje-miasto-bezelektrosmieci.pl:

33 Wybrane pomoce przesyłane są do placówki
oświatowej w terminie do 21 dni roboczych.
33 Wszystkie pomoce dydaktyczne przekazywane są bezpłatnie.
33 W każdej przesyłce znajduje się potwierdzenie odbioru, które należy podpisać
i przekazać kurierowi.
Kontakt z nami:

33 formularz zamówienia odbioru elektrośmieci

33 Infolinia 509 856 509 (od poniedziałku do
piątku w godzinach 9:00-16:00)

33 formularz zamówienia pakietu materiałów
edukacyjnych (tylko szkoły)

33 E-mail: PRZEDSZKOLA: przedszkole@mmbe.pl,
SZKOŁY: szkola@mmbe.pl

33 formularz zamówienia pomocy dydatktycznych

33 Facebook.com/Elektrośmieci.ElektroEko

Uzyskaj dodatkowe 10 punktów!
•

Każda placówka, która ma własny profil na Facebooku i polubi profil naszego programu
Elektrośmieci.ElektroEko, otrzyma 10 punktów.

•

Placówka, która prześle zdjęcia z realizacji programu „Moje miasto bez elektrośmieci”
lub ze zbiórki elektrośmieci, otrzyma 10 punktów i/lub raport.
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