
Chcesz zostać Koordynatorem Roku?
1.   Zrealizuj zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem materiałów programu i przygotuj relację zdjęciową.

2.   Zaplanuj i zorganizuj minimum 2 zbiórki elektrośmieci w roku szkolnym 2017/18 każda o masie
  zgodnej z minimum logistycznym (500 kg).

3.   Poinformuj rodziców oraz lokalną społeczność o planowanej zbiórce elektrośmieci. Rozdaj ulotki  
 oraz wywieś plakaty promujące zbiórkę w widocznym i często uczęszczanym miejscu, także poza placówką.

  Pokaż nam, jak udało Ci się nagłośnić zbiórkę!

4. Wykonaj wraz z dziećmi dodatkowe materiały do promocji zbiórki, np.: plakat, gazetka szkolna, inne 
materiały na temat prawidłowego postępowania z elektrośmieciami (liczy się Wasza pomysłowość). 
Prace możesz wykorzystać do promocji zbiórki w placówce. Zrób zdjęcie pracy i umieść je 
na naszym Facebooku. Zbieraj polubienia!

5. Umieść na stronie internetowej placówki informację o udziale w programie. Prześlij nam link do strony 
lub print screena.

6. Zaangażuj lokalną społeczność w zbiórkę elektrośmieci a otrzymasz dodatkowe punkty. Wykorzystaj 
lokalne media, sprawdź czy lokalne firmy mogą przekazać sprzęt na rzecz Waszej placówki, wywieś 
plakat informujący o zbiórce w miejscach spotkań lokalnej społeczności (domach kultury, ośrodkach 
zdrowia, kościele). Inne pomysły są mile widziane. Udokumentuj niestandardowe aktywności.

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

ZOSTAŃ KOORDYNATOREM ROKU
W PROGRAMIE

„MOJE MIASTO BEZ ELEKTROŚMIECI”

Konkurs rozpoczyna się 4 września 2017 i trwa do 31 maja 2018 r.

Do wygrania atrakcyjne nagrody!
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ZOSTAŃ KOORDYNATOREM ROKU

„MOJE MIASTO BEZ ELEKTROŚMIECI”

KONKURS!

KONKURS!



FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
DO KONKURSU „KOORDYNATOR ROKU” 

1. ZAJĘCIA EDUKACYJNE   Zrealizowano:   TAK    NIE     odesłano zdjęcia  TAK    NIE

termin   liczba uczniów biorąca udział w zajęciach 

termin   liczba uczniów biorąca udział w zajęciach 

2. MINIMUM 2 ZBIÓRKI ELEKTROŚMIECI   Zrealizowano:   TAK    NIE

termin   zebrana masa (w kg)           termin    zebrana masa (w kg) 

termin   zebrana masa (w kg)           termin    zebrana masa (w kg)  

termin   zebrana masa (w kg)           termin    zebrana masa (w kg)  

termin   zebrana masa (w kg)           termin    zebrana masa (w kg)  

termin   zebrana masa (w kg)           termin    zebrana masa (w kg)    

3. MATERIAŁY DO PROMOCJI ZBIÓRKI   Rozdano ulotki:   TAK    NIE

miesiąc wywieszenia gazetki            uwagi 

4. INFORMACJA NA STRONIE INTERNETOWEJ PLACÓWKI   Zrealizowano:   TAK    NIE

link do informacji 

5. PRACA PLASTYCZNA   Zrealizowano:   TAK    NIE

nazwa pracy 

6. ZAANGAŻOWANIE LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI   Zrealizowano:   TAK    NIE

Wypisz dodatkowe aktywności 

Podpis koordynatora

nazwa

ulica

miejscowość

nr domu kod pocztowy

DANE PLACÓWKI

imię i nazwisko

adres e-mail

telefon kontaktowy

DANE KOORDYNATORA

www.moje-miasto-bez-elektrosmieci.pl

data


