
ZBIÓRKA TEKSTYLIÓW

Wtórne wykorzystanie ubrań jest szansą na ograniczenie szkodliwości przemysłu modowego i zmniejszenie ilości tekstyliów, zalegających na
wysypiskach śmieci. Ty także możesz mieć na to wpływ. Wystarczy, że będziesz podejmować odpowiedzialne decyzje zakupowe i dawać
ubraniom drugie (a może i trzecie?) życie.

WYZWANIE: Przynieś do swojej szkoły ubrania, których już nie nosisz (koniecznie ustal to z rodzicami!). Zapakuj je do czekających w szkole
specjalnych worków. Im więcej tekstyliów, tym lepiej, więc namawiaj innych do dołączania do wyzwania, rób zdjęcia i komunikuj w mediach
społecznościowych. Daj drugie życie tekstyliom i zdobądź punkty dla naszej planety! 😊
PUNKTACJA: 1000 punktów dla każdej klasy, która weźmie udział w zbiórce.

KTÓRA SZKOŁA I KIEDY MOŻE PRZYSTĄPIĆ DO ZBIÓRKI? 
Każda szkoła, która już uczestniczy w akcji ,,Mniej Znaczy Więcej!”, może wziąć udział w zbiórce. Na dane adresowe szkoły podane w formularzu,
zostaną wysłane specjalne worki i etykiety, które należy wykorzystać do zbiórki. Jeśli szkoła nie będzie chciała zorganizować zbiórki, worki
zostaną po kilku dniach odebrane.
Nowo zapisane szkoły mogą przystąpić do zadania tylko, jeśli dołączyły do akcji przed zamknięciem rejestracji szkoły (zgodnie z poniższą tabelą).

W JAKI SPOSÓB BĘDZIE PRZEBIEGAĆ ZBIÓRKA?
Koordynator wyznacza miejsce zbiórki i informuje uczniów i ich opiekunów o czasie jej trwania. Tekstylia zbierane są przez cały czas trwania
zbiórki do specjalnych worków, które należy opisywać przy pomocy etykiet. Worki i etykiety zostaną wysłane do szkoły przed uruchomieniem
zbiórki. 
Po terminie zakończenia zbiórki zadzwonimy do koordynatora z pytaniem o liczbę zebranych worków oraz ustalimy dogodną porę odbioru
tekstyliów. 
Szczegółowe informacje zawarte są w instrukcji.

ILE PUNKTÓW MOŻNAZEBRAĆ?
Każda klasa, która weźmie udział w zbiórce, otrzymuje 1000 punktów! Punkty zostaną naliczone na zakończenie akcji i mogą w znaczący sposób
przyczynić się do zwycięstwa w konkursie szkół oraz klas.

NAGRODA GŁÓWNA DLA ZWYCIĘSKIEJ SZKOŁY
Zebrane tekstylia otrzymają drugie życie. Część z nich posłuży m.in. do wyprodukowania kompozytu, z którego VIVE Group stworzy nagrodę
główną, czyli dostosowaną do potrzeb szkoły ZEWNĘTRZNĄ STREFĘ RELAKSU. Nagrodę główną otrzyma szkoła, która w ramach wszystkich
działań akcji ,,Mniej Znaczy Więcej!” zdobędzie pierwsze miejsce w rankingu szkół.

 REGION  DATA ZAMKNIĘCIA REJESTRACJI
SZKÓŁ DO  DANEGO REJONU  DATA PROWADZENIA ZBIÓRKI ODBIÓR TEKSTYLIÓW

  Wielkopolskie, Zachodniopomorskie
 

  7 listopada
  

 
  9-16 listopada

  

 
  16-18 listopada

  

  Kujawsko-Pomorskie, Pomorskie
 

  7 listopada
  

 
  9-16 listopada

  

 
  16-18 listopada

  

  Łódzkie,  Dolny Śląsk, Opolskie  
 

  7 listopada
  

 
  14-18 listopada

  

 
  21-25 listopada

  

  Małopolskie  i Śląskie
 

  7 listopada
  

 
  14-18 listopada

  

 
  21-25 listopada

  

Mazowieckie 
 

  10 listopada
  

 
  17 - 22 listopada

  

 
  23-28 listopada

  

  Podkarpacie  i Lubelszczyzna
 

  10 listopada
  

 
  17 - 22 listopada

  

 
  23-28 listopada

  

SPECJALNE WYZWANIE KONKURSOWE 
WRAZ Z PUNKTACJĄ, W RAMACH KONKURSU 

 ,,Zmniejszamy - wygrywamy!”
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Przepiękne ilustracje wykorzystane na materiałach są autorstwa Bloutouf (www.bloutouf.fr). Inspiracje
czerpaliśmy z książki dla dzieci ,,Les Zenfants presque Zero Dechet”. Jej autorami są Benedicte Moret
(czyli właśnie Bloutouf!) i Jeremie Pichon, autorzy książek i bloga ,,Famille presque Zero Dechet”. 
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https://zero-waste.pl/
https://www.vivetextilerecycling.pl/
https://www.famillezerodechet.com/
https://www.famillezerodechet.com/
https://www.famillezerodechet.com/
https://mniejznaczywiecej.com/
https://wplaw.pl/
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https://www.precio.pl/
https://www.gwfoksal.pl/
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https://www.shaushka.pl/

