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Zbieramy  
baterie

Zmiany  
w zasadach  
odbiorów 

elektrośmieci!

Dodatkowe  
25 punktów  
za zbiórkę 

powyżej 750 kg!*

Szanowni Państwo,

Witam Państwa serdecznie i zapraszam do lektury jesienno-zimowego 
wydania biuletynu „Moje miasto bez elektrośmieci”. To kolejny rok 
realizacji naszego programu edukacyjnego w przedszkolach i szko-
łach, w którym uczestniczy już blisko 3 500 placówek oświatowych 
z całej Polski.

Miniony rok szkolny był owocny w sukcesy wielu szkół, szczególnie 
tych, które wzięły udział w konkursie „Szkoła w mieście bez elek-
trośmieci”. Zwycięzcami zostały 3 szkoły z Tomaszowa Mazo-
wieckiego, którym uroczyście przekazaliśmy tablice interaktywne.  
W bieżącym roku szkolnym, ogłosiliśmy trzecią edycję konkursu, 
który wystartował z początkiem września. Dla przypomnienia, 
szczegóły konkursu znajdują się na 4 stronie biuletynu.

Od 1 września, obowiązują nowe zasady zamawiania bezpłatnego 
odbioru elektrośmieci. To dość istotna zmiana, szczegółowo opisa-
na na 2 stronie biuletynu. Na najbliższe miesiące przygotowaliśmy 
nową ofertę „Książki w bibliotece za elektrośmieci!, dającą możli-
wość wyposażenia biblioteki w lektury, za zebrane punkty Funduszu 
Oświatowego. Wybór lektur jest na tyle duży, że z pewnością znaj-
dziecie Państwo odpowiednie dla Waszej placówki.

Chciałabym złożyć szczególne podziękowania Koordynatorom Pro-
gramu, którzy  z ogromnym zaangażowaniem organizują zbiórki 
elektrośmieci w szkołach i przedszkolach. W tym roku szklonym, 
pragniemy wyróżnić tych z Państwa, którzy są zaangażowani w pro-
gram. Przygotowaliśmy specjalne zestawy, ułatwiające pracę z pro-
gramem  a także upominki.  Liczymy także na Państwa dalszy wkład 
merytoryczny. W tym celu przygotowaliśmy ankietę, której wyniki 
będą nam bardzo pomoce w dalszym rozwoju i ulepszaniu programu. 
Koordynator, który odeśle wypełnioną ankietę do 30 listopada br. 
otrzyma kalendarz Koordynatora Program „Moje miasto bez elektro-
śmieci” na rok 2017. 

Przypominam także, że każda placówka, która organizuje zbiórkę 
elektrośmieci, ma możliwość zamówienia dodatkowego pakietu ma-
teriałów edukacyjnych, które będą pomocne przy promowaniu zbiór-
ki w przedszkolu czy szkole. Zachęcam wszystkich Państwa do podej-
mowania dalszych inicjatyw i wyzwań z zakresu edukacji ekologicznej.

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, proszę przyjąć 
najserdeczniejsze życzenia. Niech ten czas obfituje w same radosne 
chwile i pozwoli spędzić czas w gronie najbliższych.

 
Z pozdrowieniami,

 

Anna Podsiadło
Koordynator Ogólnopolskiego Programu

„Moje miasto bez elektrośmieci”
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UWAGA! Zmiany w zasadach obioru elektrośmieci!

Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie szkół  
i przedszkoli bezpłatnymi odbiorami elektrośmieci,  
z dniem 1 września, wprowadzone zostały dla 

wszystkich nowe zasady odbiorów. Mają one na 
celu usprawnienie procesu i zwiększenie jego efek-
tywności, tak, aby móc obsłużyć wszystkie placówki. 

Wprowadzanie nowoczesnych technologii do edu-
kacji szkolnej i przedszkolnej jest nieuniknionym 
krokiem w ewolucji edukacji w szybko zmieniają-
cym się współczesnym świecie. Tablice interaktyw-
ne zwiększają tempo i skuteczność uczenia się. 
Posługiwanie się nowoczesnymi technologiami  
informacyjno – komunikacyjnymi i kształcenie 
umiejętności uczenia się, ma przygotować ucznia 
do życia w społeczeństwie informacyjnym. 

Skuteczność zajęć przy wykorzystaniu multime-
diów, a w szczególności tablic interaktywnych wy-
zwala radość z realizowanych zadań, zwiększa za-
interesowanie, motywację i zaangażowanie uczniów 
w proces uczenia się.

Tablice interaktywne może otrzymać każda pla-
cówka uczestnicząca w programie „Moje miasto 
bez elektrośmieci” z Funduszu Oświatowego. Wy-
starczy jedynie zebrać odpowiednią liczbę punk-
tów i wymienić je na wymarzoną tablicę. Z naszych 
statystyk wynika, iż nawet mała placówka oświato-
wa, organizując w ciągu roku 3-4 zbiórki elektro-
śmieci, po roku aktywności, będzie mogła wymie-
nić zebrane punkty Funduszu Oświatowego na 
tablicę interaktywną. Konieczne jest tylko zaanga-
żowanie zarówno nauczycieli jak i rodziców dzieci. 

W programie „Moje miasto bez elektrośmieci” są 
szkoły, które otrzymały już kilka tablic interak-
tywnych. Państwa placówka może być kolejną!

2

Tablice interaktywne w każdej szkole? 

NOWE ZASADY W KILKU KROKACH:

Zorganizuj zbiórkę elektrośmieci w szkole/przedszkolu

Zbierz nie mniej niż 500 kg elektrośmieci w jednym miejscu

Przygotuj listę wszystkich zebranych zużytych sprzętów  
na formularzu „Zlecenie odbioru elektrośmieci”

Zamów odbiór elektrośmieci, wskazując preferowany termin od-
bioru, on-line na www.moje-miasto-bez-elektrosmieci.pl lub 
wysyłając e-mailem: szkola@mmbe.pl lub przedszkole@mmbe.pl 
lub prześlij zamówienie faksem pod numer 22 885 60 99

Oczekuj kontaktu ze strony Operatora programu „Moje miasto 
bez elektrośmieci”, w celu potwierdzenia terminu odbioru.

PAMIĘTAJ!
Odbioru elektrośmieci 
dokonuje zawsze 
wyspecjalizowany 
Operator wskazany 
przez ElektroEko

Zbiórce podlegają 
każde elektrośmieci 
wymienione w formu-
larzu „Zlecenie odbio-
ru elektrośmieci”.

Odbieramy minimum 
500 kg!

Powyżej 750 kg dodat-
kowe 25 punktów!
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Jakie elektrośmieci zbieramy?

SPRZĘTY   
od 2,01 do 5 KG

SPRZĘTY 
od 5,01 do 10 KG

SPRZĘTY  
od 10.01 do 15 KG

SPRZĘTY  
POWYŻEJ 15 KG

SPRZĘTY  
do 2 KG

baterie, żelazko, 
telefon komórkowy, 
klawiatura, akcesoria 
komputerowe, radio 
przenośne, toster, 
czajnik, suszarka do 
włosów, magnetowid, 
zabawka elektryczna, 
odtwarzacz DVD, mik-
ser, młynek do kawy, 
zegar, kamera, waga, 
świetlówka, depilator, 
golarka, inne ZSEE  
o masie od 1 do 2 kg.

monitor LCD, laptop, 
ekspres ciśnieniowy 
i do kawy, drukarka, 
faks, maszynka do 
mielenia mięsa, fryt-
kownica, instrumenty 
muzyczne, wiertarka, 
wzmacniacz dźwięku, 
radioodbiornik, kom-
puter, robot kuchenny, 
wieża AUDIO inne ZSEE 
o masie od 2, 01 kg  
do 5 kg.

przenośna kuchenka 
elektryczna, kuchenka 
mikrofalowa, sprzęt 
Hi-Fi, odkurzacz, 
maszyna do szycia, 
sprzęt nagłośnieniowy, 
kopiarka, kasa fiskal-
na, inne ZSEE o masie 
od 5, 01 kg do 10 kg. 

monitor i telewizor 
kineskopowy, sprzęt 
Hi-Fi, sprzęt sporto-
wy z elektrycznymi 
lub elektronicznymi 
częściami składowymi, 
zestaw kina domowe-
go itp. inne ZSEE  
o masie od 10, 01 kg 
do 15 kg.

urządzenia chłodni-
cze, lodówka, pralka, 
zmywarka, zamra-
żarka, kserokopiarka, 
kuchenka elektryczna, 
kuchenka gazowa  
z piekarnikiem elek-
trycznym, suszarka 
do ubrań, urządzenia 
wentylacyjne i klima-
tyzacyjne, elektrona-
rzędzia, inne ZSEE  
o masie powyżej 15 kg.

Książki w bibliotece za elektrośmieci!

W szkolnej bibliotece z pewnością znajdzie się miej-
sce na piękny zestaw 10 książek, które można otrzy-
mać za elektrośmieci. Do każdego zestawu dodajemy 
1 książkę w prezencie*. Promocja trwa do końca roku 
2016 lub wyczerpania oferty.

10 książek + 1 książka w prezencie 
za 695 pkt.

 

 

 

 

 

Edukacja ekologiczna może być ciekawie  
i kreatywnie prowadzona. Państwa pomysły 
są często zaskakujące. Chcielibyśmy, aby 
mogły stać się inspiracją dla innych placó-
wek. Podzielcie się z nami scenariuszami 
takich zajęć, a te najciekawsze opublikujemy 
na stronie programu www.moje-miasto-
-bez-elektrosmieci.pl. Najciekawsze nagro- 
dzimy drobnymi upominkami i dyplomami.

 

Podziel się pomysłem na zajęcia

* Książka dodawana w prezencie należy do zestawu lektur do szkoły 
podstawowej i jest losowo wybierana przez Organizatora promocji.

695 
pkt
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Finał konkursu „Szkoła w mieście bez elektrośmieci” 

III edycja konkursu i więcej nagród!

W czerwcu br. został rozstrzygnięty konkurs „Szko-
ła w mieście bez elektrośmieci”. Zwycięskimi szko-
łami zostały 3 placówki z Tomaszowa Mazowieckiego. 
W mieście tym, chyba będzie już trudno znaleźć 
zużyte sprzęty elektryczne i elektroniczne, gdyż 
wyniki zwycięskich szkół są naprawdę imponujące:

MIEJSCE 1 – Szkoła Podstawowa nr 14,  
Tomaszów Mazowiecki – 30 598 punktów

MIEJSCE 2 – Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2, 
Tomaszów Mazowiecki – 20 480 punktów

MIEJSCE 3 – Szkoła Podstawowa nr 10,  
Tomaszów Mazowiecki – 16 346 punktów

Tablice interaktywne zostały przekazane laure-
atom podczas konferencji prasowej mającej miej-
sce 23 czerwca 2016 w Szkole Podstawowej nr 14. 

Na wydarzeniu obecni byli Zofia Szymańska  
- zastępca prezydenta Tomaszowa Mazowieckiego, 

dyrekcja szkół, Szkolni Koordynatorzy Programu, 
dzieci z rodzicami oraz Prezes ElektroEko – Grze-
gorz Skrzypczak i Regionalny Dyrektor Ochrony 
Środowiska w Łodzi - Kazimierz Perek.

Gratulujemy wszystkim szkołom, które wzięły 
udział w konkursie i zapraszamy do III edycji kon-
kursu w roku szkolnym 2016/2017.

Z początkiem roku szkolnego 2016/2017 wystarto-
wała III edycja konkursu „Szkoła w mieście bez 
elektrośmieci”.

Zasady konkursu są proste:

• szkoła zbiera elektrośmieci organizując zbiórki 
własne lub odsyłając rodziców uczniów do 
punktów zbierania,

• za elektrośmieci szkoła otrzymuje Kupony Fun-
duszu Oświatowego, które minimum raz na 
kwartał odsyła do Organizatora,

• Kupony Funduszu Oświatowego przeliczane są 
na punkty, które można sprawdzać na profilu 
szkoły (po zalogowaniu) na stronie interneto-
wej www.moje-miasto-bez-elektrosmieci.pl.

Jak wyłonione zostaną zwycięskie szkoły?

• wszystkie szkoły, które zbiorą Punkty Funduszu 
Oświatowego znajdą się na liście nominowa-
nych do nagród głównych,

• 3 najlepsze szkoły, które zbiorą największą licz-
bę Punktów, zostaną nagrodzone tablicami inte-
raktywnymi, a pozostałe otrzymają dyplomy.

Harmonogram konkursu 

• zbieranie kuponów przez szkoły – 01 września 
2016 r. – 31 maja 2017 r.,

• odsyłanie Kuponów – do dnia 06 czerwca 2017 r. 
(decyduje data wpływu do Organizatora),

• ogłoszenie wyników – 12 czerwca 2017 r. do go-
dziny 15:00,

• oficjalne wręczenie nagród głównych – do 28 
czerwca 2017 r.

W tym roku szkolnym jury przyzna także nagrodę 
specjalną – tablicę interaktywną, za  filmik ze 
zorganizowanego eventu ekologicznego. Nagrodę 
może otrzymać każda szkoła organizująca zbiórki 
elektrośmieci, bez względu na liczbę punktów 
Funduszu Oświatowego.

Uwaga: do konkursu wliczane są wszystkie  
kupony zebrane od 01 września 2016 r. do  
31 maja 2017 r.

Regulamin konkursu dostępny jest na:  
www.moje-miasto-bez-elektrosmieci.pl

NA

GRODA SPECJALNA

Tablica  
interaktywna

za filmik
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W roku szkolnym 2016/2017 pragniemy szczególnie 
docenić pracę Szkolnych Koordynatorów Programu. 
Koordynator, który jest aktywny, propaguje pro-
gram w swojej placówce i organizuje zbiórki elek-
trośmieci otrzyma dyplom. 

Pierwszych 100 Koordynatorów otrzyma zestaw 
piśmienniczy za zorganizowanie przynajmniej 
jednej zbiórki elektrośmieci, powyżej 2000 kg li-
czonej w okresie od 01.09.2016 do 31.05.2017. 

Koordynatorzy otrzymają także specjalny segre-
gator,w którym będą mogli gromadzić materiały 
programu, formularze i regulaminy „Moje miasto 
bez elektrosmieci”. Segregator wysłany jest wraz 
z materiałami do promocji zbiórki.

W tym roku przygotowaliśmy takich 500 zestawów 
dlatego nie zwlekajcie i zamówcie materiały do 
promocji już dziś! 

 

Ankieta Koordynatora

Państwa doświadczenie w realizacji programu 
„Moje miasto bez elektrośmieci” jest dla nas isto-
nym źródłem informacji, gdyż chcemy stale dosko-
nalić i rozwijać program. W tym celu przygotowa-
liśmy ankietę. Każdy z Koordynatorów Programu, 

który odeśle wypełnioną ankietę do 30 listopada 
br na nasz adres lub e-mailem, otrzyma kalen-
darz na rok 2017. Dane kontaktowe znajdziecie 
Państwo na ostatniej stronie biuletynu.

 Jak zostać Koordynatorem Programu?        

• Koordynator Programu wyznaczany jest przez 
Dyrekcję szkoły czy przedszkola

• Dane Koordynatora powinny być przesłane do 
Organizatora Programu na specjalnym formu-
larzu, dostępnym na www.moje-miasto-bez-
-elektrosmieci.pl     

 Rola Koordynatora Programu

• Promowanie programu w placówce i przed  
Rodzicami

• Organizacja zbiórek elektrośmieci w szkole czy 
przedszkolu

• Reprezentowanie placówki w kontaktach z Or-
ganizatorem Programu

 

Doceniamy pracę Szkolnych Koordynatorów Programu

*  Prezentowany zestaw jest przykładowym i może nieznacznie 
się zmienić w zależności od dostępności produktu.

*

DOŁĄCZ DO NICH 
JUŻ DZIŚ!

Program „Moje miasto bez elektrośmieci”  
ma już ponad 1 000 KOORDYNATORÓW  

w całej Polsce. 



Zbieramy zużyte baterie.

Promuj zbiórkę a zyskasz
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Do Funduszu Oświatowego zostały dołączone zu-
żyte baterie. Oznacza to, że za zbiórkę tych odpa-
dów placówka oświatowa otrzyma kupony Fundu-
szu Oświatowego.

 

Pierwsze odbiory zużytych baterii premiowane 
będą od 01 marca 2017 r., ale już teraz możecie 
je Państwo zbierać i przygotować do odbioru. 

Baterie powinny być zbierane do kartonów, na 
których powinniście umieścić Państwo naklejkę, 
którą dołączamy do pakietu materiałów. Baterie 
będzie można oddawać w ramach organizowanej 
przez placówkę zbiórki, ale tylko wraz z zebranymi 
elektrośmieciami. Nie będą organizowane odbiory 
indywidualne baterii.

 

 

Jak wypromować zbiórkę baterii?:

• Karton na zużyte baterie należy ustawić  
w bezpiecznym miejscu, ale widocznym dla 
dzieci i rodziców.

• Przy kartonie należy powiesić plakat na te-
mat prawidłowego postępowania ze zużyty-
mi bateriami

Bardzo często placówki zwracają się do nas z pyta-
niem jak zorganizować zbiórkę, żeby zebrać dużo 
sprzętu, dlatego podpowiadamy:
• Planując zbiórkę, zamów z odpowiednim wyprze-

dzeniem bezpłatne ulotki i plakaty do promocji 
zbiórki, wysyłając zamówienie na e-mail szkola@
mmbe.pl. Ich rozdanie i rozwieszenie na terenie 
placówki jak i poza nią z pewnością zmobilizuje 
rodziców i mieszkańców.

• W trakcie spotkań z rodzicami, warto poinfor-
mować ich o programie, o tym jakie daje korzyści 
placówce oraz kiedy odbędzie się zbiórka.

• Zakłady pracy, w których pracują rodzice 
uczniów bardzo często mają zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny, którego chętnie 
by się pozbyły. Warto poinformować rodziców,  

że za oddany sprzęt ich firma otrzyma stosowny 
dokument (Kartę Przekazania Odpadów).

• Obecnie niemal każda placówka posiada swój 
profil na Facebooku, dlatego informację o 
zbiórce, poza stroną internetową, można umieścić 
również tam.

• Pomóc w promocji zbiórki mogą także lokalne 
media i urzędy, otrzymujemy dużo sygnałów, 
że wspierają oni takie inicjatywy. 

Organizując zbiórkę należy pomyśleć o od-
powiednim jej nagłośnieniu, poinformowa-
niu rodziców uczniów całej szkoły a nawet 
okolicznych mieszkańców. 

za
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zużytych baterii
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Chronimy środowisko naturalne
bieramy zużyte bater ie

MOJE MIASTO BEZ ELEKTROŚMIECI
Ogólnopolski program edukacyjny

Pomóż przedszkolu, szkole otrzymać  
bezpłatne pomoce dydaktyczne!

www.moje-miasto-bez-elektrosmieci.pl
Materiał edukacyjny wydrukowany na papierze wyprodukowanym z surowców przyjaznych środowisku naturalnemu.

PATRONAT HONOROWYORGANIZATOR

Polub nasz profil  
na Facebooku  
„Elektrośmieci-ElektroEko”

ZA ZUŻYTE BATERIE 
OTRZYMAMY KUPONY  

FUNDUSZU OŚWIATOWEGO
 

KUPONY FUNDUSZU 
OŚWIATOWEGO

WYMIENIMY NA PUNKTY

PUNKTY WYMIENIMY  
NA POMOCE DYDAKTYCZNE

I WYPOSAŻANIE SAL

za
 2

 k
g 

zużytych baterii

2 
pkt

5
pkt

10
pkt

20
pkt 50

pkt

100
pkt

1
pkt



ElektroEko – organizator „Moje miasto bez elektrośmieci” obchodzi 10-lecie istnienia

ElektroEko Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycz-
nego i Elektronicznego SA obchodzi w tym roku swój 
jubileusz. Przez 10 lat swojej działalności zrealizo-
wała wiele różnych inicjatyw edukacyjnych, których 
celem było podniesienie świadomości polskiego spo-
łeczeństwa w zakresie prawidłowego postępowania 
ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym.

ElektroEko działa na zasadach not for profit. 
Współpracuje ze sprawdzonymi i wiodącymi za-
kładami przetwarzania ZSEE na terenie całego 
kraju, co zapewnia optymalizację kosztów logi-
stycznych, a także bezpieczeństwo biznesowe 
i wysoki standard usług. W roku 2012 ElektroEko 
stworzyło nowatorski i do dziś największy w Pol-

sce autorski program łączący zbieranie ZSEE z edu-
kacją ekologiczną – „Moje miasto bez elektrośmieci”. 
Projekt zakłada współpracę z przedstawicielami 
gmin oraz społecznościami lokalnymi. Dotychczas  
w zasięgu działań edukacyjnych programu „Moje mia-
sto bez elektrośmieci” znalazł się co czwarty Polak, 
a także blisko 3 500 placówek (szkół i przedszkoli).

Program „Moje miasto bez elektrośmieci” realizo-
wany jest pod patronatem Ministerstwa Środowi-
ska, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Związku 
Miast Polskich. W roku 2015 projekt doceniony  
został przez Ministra Środowiska, który w liście  
gratulacyjnym wyraził uznanie dla działań prowa-
dzonych w zakresie ochrony środowiska i gospodarki 
odpadami przez ElektroEko. 

W 2016 r. program uhonorowano II miejscem w Ran-
kingu Firm Odpowiedzialnych Społecznie – Odpo-
wiadam Polsce organizowanym przez „Gazetę Ban-
kową” oraz portal www.wGospodarce.pl, w kategorii 
ekologia.

DZIAŁALNOŚĆ ELEKTROEKO ZOSTAŁA 
WIELOKROTNIE DOCENIONA, 

WYRÓŻNIENIAMI I CERTYFIKATAMI:

• ISO 9001:2009
• Eko Jakość Roku
• Gazele Biznesu
• Najwyższa Jakość w Ochronie Środowiska
• Wyróżnienie „Gazety Bankowej”  

w Rankingu Firm Odpowiedzialnych 
Społecznie – Opowiadam Polsce

• Tytuł Mecenasa Polskiej Ekologii
• Certyfikat Wiarygodności Biznesowej

MOJE MIASTO BEZ ELEKTROŚMIECI TO:

3 500 placówek oświatowych  
w programie

Ogólnopolska sieć punktów 
zbierania elektrośmieci

Bezpłatne odbiory dużych 
elektrośmieci z domu

500 tys. ton zebranych 
elektrośmieci

10 mln Polaków  
w zasięgu programu

Patronaty Ministerstwa Środowiska, 
Ministerstwa Edukacji Narodowej  
i Związku Miast Polskich

Bezpośrednia współpraca z gminami  
i największymi miastami w Polsce 
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Ściągawka

Kontakt z nami

MINIMUM  
500 KG  

ELEKTROŚMIECI 
Zamawiając odbiór elek-
trośmieci należy upewnić 
się ile udało się ich ze-
brać. 500 kg gwarantuje 
priorytetowy odbiór. Pa-
miętać jednak należy, że 
Operator nie przyjedzie 
do placówki po jeden te-
lewizor czy pralkę. Dla-
tego tak ważne jest, aby 
zbiórkę odpowiednio na-
głośnić, by rodzice i oko-
liczni mieszkańcy przynie-
śli jak najwięcej zużytego 
sprzętu.

ZYSKAJ  
DODATKOWE  
10 PUNKTÓW!

Sprawozdanie z realizacji 
programu czy przepro-
wadzenia zbiórki elek-
trośmieci daje dodatkowe 
10 punktów Funduszu 
Oświatowego.  Zachęcamy 
do przesyłania raportów, 
zdjęć czy filmików na ad-
res e-mail: 
szkola@mmbe.pl/  
przedszkole@mmbe.pl

  JAK ZAMÓWIĆ  
POMOCE  

DYDAKTYCZNE?
• Pomoce dydaktyczne należy wy-

brać z „Katalogu pomocy dydak-
tycznych i wyposażenia sal”  
w ramach dostępnego salda ze-
branych punktów Funduszu 
Oświatowego.

• Aby zamówić pomoce, należy  
wypełnić formularz „Zamówienia 
pomocy i wyposażenia sal”  
dostępny do pobrania na stronie 
internetowej www.moje-miasto-
-bez-elektrosmieci.pl lub on-line 
w e-Sklepiku.

• Katalog dostępny jest na stronie 
internetowej www.moje-miasto-
-bez-elektrosmieci.pl

• Podpisane zamówienie przez upo-
ważnioną osobę, należy wysłać na 
adres Agencji: Adliner Sp. z o.o., 
ul. Locci 18, 02-928 Warszawa,  
z dopiskiem „Moje miasto bez 
elektrośmieci”.

• Po wymianie punktów na pomoce 
dydaktyczne suma punktów zgro-
madzonych na indywidualnym 
koncie ulega odpowiedniemu 
zmniejszeniu.

• Zamówione pomoce dydaktyczne 
będą dostarczone na adres podany 
podczas rejestracji oraz na nazwi-
sko osoby reprezentującej pla-
cówkę i upoważnionej do odbioru.

• Pomoce dydaktyczne dostar-
czane są bezpłatnie.

10 
pkt

infolinia 509 856 509 od poniedziałku do piątku  
w godzinach 9:00-16:00

Facebook.com/Elektrośmieci.ElektroEko

e-mail: szkola@mmbe.pl / przedszkole@mmbe.pl
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