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Z dniem 1 października 2022 roku rozpoczynamy między klasowy konkurs recyklingowy
Eko Champion League 2023
o puchar przechodni dla
najlepszej i najbardziej „ECO” klasy.
Ideą konkursu jest promowanie postaw ekologicznych.

Każda klasa zbiera surowce wtórne a w tym: elektrośmieci, zużyte telefony komórkowe, baterie,
akumulatory i dostarcza je do koordynatora akcji – Pani Katarzyny Koźbiał.

Za zebrane surowce będą przyznawane punkty, które pozwolą wyłonić zwycięską klasę.

Podsumowanie zbiórki, ogłoszenie wyników i wręczenie pucharu nastąpi z dniem 20 maja
2023r.

Konkurs wygrywa klasa, która w ciągu trwania turnieju uzyska największą liczbę punktów za
przyniesione elektrośmieci.

Nagrody:

1 miejsce – wycieczka + 1 dzień bez pytania + 1 dodatkowy brak stroju na zajęciach z WF

2 miejsce – dzień bez pytania + 1 dodatkowy brak stroju na zajęciach z WF

3 miejsce - 1 dodatkowy brak stroju na zajęciach z WF

Wszyscy uczestnicy zaangażowani w akcję mogą liczyć na uwagę pozytywną.
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W tej edycji również spróbujemy powalczyć o podium w konkursie Zbieraj z Klasą i wygrać
trzydniową – wycieczkę dla I miejsca w Polsce. Jak do tej pory udało nam się zdobyć 2 i 3
miejsce. Więc jest to możliwe ?

Jest o co walczyć, zmobilizujmy się – zapraszam wszystkich do zabawy. Wszyscy na tym
zyskamy.

Zasady przyznawania punktów:
-

1 bardzo duży elektrośmieć (np. pralka, lodówka, kuchenka) – 5pkt
1 duży elektro śmieć (np. telewizor, monitor, kuchenka mikrofalowa) – 1 pkt.
5 małych elektro śmieci (np. żelazko, suszarka) – 1 pkt.
5 kg kabli (przewodów) – 1 pkt.
1 zużyty telefon komórkowy – 2 pkt.
1 kg baterii – 2 pkt.

Wszystkie elektrośmieci, zużyte telefony, baterie i akumulatory należy przynosić podpisane z
informacją, która klasa, poinformować koordynatora akcji oraz złożyć je między halą a SP 2 w
oznaczonym w tym celu miejscu.

Jest to konkurs na wielu poziomach. Walczymy wewnątrz szkoły o najlepszą klasę,
walczymy między SP 2, ZSiPO oraz na arenie krajowej w ramach konkursu „Zbieraj z
klasą”.

Pokażmy że jesteśmy najlepsi!
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