
Liga Ekologiczna w Zespole Szkolno – Przedszkolnym  nr 3 w Warszawie

1. Konkurs organizowany jest przez Radę Rodziców w porozumieniu z Dyrekcją Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego nr 3 w Warszawie i przeznaczony jest dla wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej nr 104 
oraz dzieci z Przedszkola nr 223. Każdy uczeń i przedszkolak, który przyniesie makulaturę w trakcie trwania
zbiórki Ligi Ekologicznej, automatycznie bierze udział w konkursie – nie ma konieczności specjalnego 
zgłaszania się.  Makulaturę (papiery, książki, stare zeszyty, druki, gazety, ulotki itp., (bez tektury!) - najlepiej 
zapakowaną w reklamówki, pudełka lub przewiązane szeroką taśmą bezbarwną) będzie można zostawić w 
oznakowanym miejscu tylko w dniu zbiórki !!!  Pierwsza zbiórka odbędzie się 

    19 października 2018 w godz. 7:30 – 10.45

2. Celem konkursu jest zachęcenie uczniów do selektywnej zbiórki odpadów,  propagowanie proekologicznych 
postaw wśród dzieci i młodzieży, a także zwrócenie uwagi na działalność i wsparcie organizacji pomagającej
zwierzętom. 

3. Liga trwa od pierwszej do ostatniej zbiórki makulatury w roku szkolnym 2018/2019 – terminy zbiórek będą 
wywieszone na terenie szkoły, a także informacja będzie podana na stronie internetowej szkoły ( planowane 
są trzy zbiórki – 19 października 2018 r. (piątek) , w marcu 2019 r. i na początku czerwca 2019 roku.

4. Listy z nazwiskami i ilością dostarczonej makulatury (z każdego etapu) będą przechowywane w 
sekretariacie Szkoły oraz (kopie) w dokumentach Rady Rodziców. 

5. W konkursie zostaną przyznane nagrody finansowe i rzeczowe ufundowane przez „zewnętrznych” 
sponsorów pozyskanych przez Radę Rodziców naszej szkoły.  Nagrody NIE SĄ finansowane ze składek na 
fundusz RR.

6. Pieniądze uzyskane ze sprzedaży makulatury zostaną wpłacone na konto Rady Rodziców, a 25% uzyskanej
kwoty (ze wszystkich trzech zbiórek) zostanie przekazane Fundacji dla Szczeniąt JUDYTA (KRS: 
000672078)

7. Przewidziane są dwie klasyfikacje: szkolna i przedszkolna. 

NAGRODY :

Klasyfikacja szkolna:

I miejsce – uczeń (Zwycięzca), który zbierze największą ilość makulatury przez cały czas trwania Ligi 
Ekologicznej – otrzyma bon towarowy EMPIK lub H&M (do wyboru) na kwotę 200 zł 

     Wśród uczniów (oprócz Zwycięzcy) , którzy dostarczyli przez cały czas  trwania Ligi Ekologicznej powyżej 
100 kg makulatury zostaną rozlosowane cztery bony o wartości 50 złotych.

Wśród wszystkich uczniów (oprócz Zwycięzcy), którzy wzięli udział w zbiórce, dodatkowo zostaną 
rozlosowane trzy upominki-niespodzianek :)  

Klasyfikacja przedszkolna:    

I miejsce – przedszkolak (Zwycięzca), który zbierze największą ilość makulatury przez cały czas trwania Ligi 
Ekologicznej – otrzyma bon towarowy EMPIK, H&M lub SMYK (do wyboru) na kwotę 200 zł 

     Wśród przedszkolaków (oprócz Zwycięzcy) , którzy dostarczyli przez cały czas  trwania Ligi Ekologicznej 
powyżej 100 kg makulatury zostaną rozlosowane dwie nagrody o wartości 50 złotych.

Wśród wszystkich dzieci  (oprócz Zwycięzcy), które wzięły udział w zbiórce, dodatkowo zostaną 
rozlosowane trzy  upominki - niespodzianki :)  

Lista zwycięzców zostanie ogłoszona do 7 dni po ostatniej zbiórce makulatury, a losowanie nagród dodatkowych            
i wręczenie wszystkich nagród odbędzie się na apelu w ostatnim tygodniu roku szkolnego 2018/2019.

Każde dziecko ma szansę na nagrodę !!!!


