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Aktualności konkursowe
1 grudnia 2021
Wyniki minikonkursu "Pokoloruj swój pojemnik na puszki"
Znane są już wyniki minikonkursu dotyczącego prac z pojemnikami do gromadzenia puszek
aluminiowych. W ramach konkursu do Wydziału Gospodarki Komunalnej wpłynęło dwadzieścia prac.
Po wnikliwej ocenie wyłoniliśmy trzech zwycięzców. Wszystkie placówki biorące udział w konkursie
otrzymają tablice i gadżety edukacyjne. Fundacja Recal przygotowała również trzy dodatkowe
nagrody.
Zwycięzców ogłosiliśmy w głównych aktualnościach naszego serwisu: Przejdź do strony. [1]

10 listopada 2021
Materiały edukacyjne dla uczestników dostępne
Informujemy, że przygotowaliśmy dla uczestników Ekokonkursu zestaw materiałów edukacyjnych do
wykorzystania na zajęciach z uczniami. Mamy nadzieję, że będą one pomocne w przeprowadzaniu
zajęć dotyczących zagadnień związanych z tematyką naszego konkursu. Podzieliliśmy je na dwa
tematy: zapobieganie powstawaniu odpadów oraz segregacja odpadów. Każdy temat otrzymał swój
scenariusz zajęć dla wychowawcy, prezentację oraz kartę pracy dla dzieci i uczniów.
Wszystkie materiały są dostępne jest na podstronie serwisu: Materiały edukacyjne. [2]

5 października 2021
Ogłaszamy minikonkurs "Pokoloruj swój pojemnik na puszki"
Na początek długich zmagań konkursowych mamy dla wszystkich uczestników dodatkową atrakcję minikonkurs związany z nową kategorią, czyli zbiórką puszek. Jeżeli Wasza szkoła lub przedszkole
zdecyduje się na zbieranie aluminiowych puszek po napojach, może liczyć na dodatkowe nagrody
specjalne!
Zasady minikonkursu są proste:

1. pobierzcie od organizatorów konkursu biały karton z zieloną pokrywą do zbiórki puszek (jest
on częścią kompletu materiałów przekazywanych zgłoszonym szkołom),
2. zaprojektujcie jak ma wyglądać Wasz wyjątkowy karton, w którym będziecie gromadzić
puszki,
3. pokolorujcie i oznakujcie karton według Waszego projektu (malowanie, rysowanie, oklejanie –
wszystkie techniki zdobnicze dozwolone!, ekologiczne motywy, grafiki, hasła - mile widziane
uwzględnienie tematu zbiórki i recyklingu puszek aluminiowych),
4. do 15 listopada przyślijcie zdjęcie ozdobionego kartonu do Wydziału Gospodarki Komunalnej
Urzędu Miasta, na adres e-mail: odpady um [dot] torun [dot] pl,
5. każda placówka, która przyśle swoją pracę, otrzyma od organizatorów gadżety edukacyjno ekologiczne,
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6. trzy wyróżniające się prace nagrodzimy dodatkowo specjalnymi nagrodami - tablicami
edukacyjnymi oraz zgniatarkami do puszek.
Z niecierpliwością czekamy na nadesłane prace i zachęcamy do twórczości w stylu eko! Wyniki
minikonkursu ogłosimy do końca listopada na naszej stronie.

4 października 2021
Potwierdzenia dla zebranych nakrętek dostępne
Informujemy, że przygotowaliśmy dla uczestników Ekokonkursu wzór formularza, który może
posłużyć przy potwierdzaniu ilości zebranych nakrętek z tworzyw sztucznych. Pamiętajmy, że
dokładne udokumentowanie i potwierdzenie liczby zebranych kartonów z nakrętkami będzie ważne
przy przekazywaniu pierników ufundowanych przez partnera konkursu - Fabrykę Cukierniczą
KOPERNIK.
Wzór potwierdzenia dostępny jest na podstronie serwisu Regulamin i zgłoszenia [3].

4 października 2021
Kartony i inne materiały konkursowe do odbioru
Informujemy, że zgromadziliśmy już wszystkie materiały potrzebne uczestnikom konkursu. Każda
placówka oświatowa, która zgłosi chęć uczestnictwa na formularzu zgłoszeniowym, może odebrać
pełny komplet kartonów i plakatów.
W skład kompletu wchodzą:

2 plakaty A3 informujące o konkursie (plakaty te placówka wypełnia w zakresie kategorii, w
których bierze udział oraz wpisuje nazwisko koordynatora. Plakat powinien być zawieszony w
miejscu widocznym, ogólnodostępnym),
1 biały karton z zieloną pokrywą do zbiórki puszek,
plakat informacyjny Fundacji na rzecz Odzysku Opakowań Aluminiowych RECAL, dotyczący
tematyki zbiórki puszek (format A3),
materiały edukacyjne dla nauczycieli dotyczące zbiórki puszek – 1 egz.,
10 kartonów od Fabryki Cukierniczej Kopernik do zbiórki nakrętek,
2 plakaty dotyczące zbiórki nakrętek,
20 żółtych worków do wyłożenia kartonu na puszki.
Serdecznie zapraszamy przedstawicieli zgłoszonych szkół i przedszkoli do obioru materiałów
konkursowych w siedzibie Wydziału Gospodarki Komunalnej przy ul. Legionów 220 w Toruniu.
Jesteśmy dla Państwa otwarci w każdy dzień roboczy w godzinach 7.30 - 15.30.

30 września 2021
Startuje EKOKONKURS!
Już jutro 1 października 2021 r. rozpoczynamy V edycję konkursu zbiórki odpadów surowcowych
przez uczniów toruńskich przedszkoli i szkół. Edycja ta zyskała nową rozszerzoną formułę i tym
razem działamy pod szyldem: „Zbieramy makulaturę (i nie tylko) - EKOKONKURS”. Uruchamiamy dla
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Was specjalną sekcję naszego serwisu internetowego, poświęconą konkursowi. Znajdziecie ją na
podstronie: EKOKONKURS [4]. Będziemy w niej zamieszczać wszystkie przydatne informacje i
materiały konkursowe: jego regulamin i formularze stosowane do zgłaszania i raportowania, firmy
odbierające odpady, partnerów konkursowych, materiały edukacyjne do wykorzystania, a także
wszelkie pozostałe aktualności i zasady. Postaramy się, aby wszyscy uczestnicy mogli pozostać na
bieżąco z przebiegiem konkursu.
Zapraszamy wszystkie placówki edukacyjne w Toruniu do uczestnictwa i zgłaszania udziału poprzez
formularz zgłoszeniowy [3].

Adres źródłowy: https://odpady.torun.pl/strona/aktualno%C5%9Bci-konkursowe
Odnośniki
[1] http://odpady.torun.pl/aktualnosc/minikonkurs-rozstrzygni%C4%99ty
[2] http://odpady.torun.pl/strona/materia%C5%82y-edukacyjne-na-temat-segregacjiodpad%C3%B3w-i-zapobiegania-ich-powstawania
[3] http://odpady.torun.pl/strona/regulamin-konkursu
[4] http://odpady.torun.pl/strona/ekokonkurs-edycja-2021-2022-najwa%C5%BCniejsze-informacje
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