Regulamin
Akcji Zbierania Nakrętek od Butelek
Organizowanej w ramach projektu pt.:

„IV Kampania Edukacyjna- Krasnalowe Ekocuda”,
dofinansowanego przez WFOŚiGW w Szczecinie.
Organizatorem Akcji jest: Gmina Drawno i Drawieński Ośrodek Kultury

I.

Akcja będzie prowadzona w dniach: 19.06.2017r., 30.06.2017r. i 01.07.2017r. oraz w czasie
warsztatów wakacyjnych.

II.

Akcja kierowana jest do wszystkich mieszkańców i turystów przebywających na terenie gminy
Drawno w dniach prowadzonych działań.

III.

Celem akcji jest:
a. uświadomienie społeczeństwu konieczności sortowania śmieci, w tym konieczności wyrzucania
odkręconych i zgniecionych butelek plastikowych,
b. zebranie jak największej ilości nakrętek od butelek, które posłużą do stworzenia MURALA
w Drawnie na ścianie przy Drawieńskim Ośrodku Kultury,

IV.

Aby otrzymać nagrodę rzeczową uczestnicy akcji muszą spełnić dwa warunki:
1. wypełnić anonimową ankietę dotyczącą niebezpieczeństw dla środowiska naturalnego
wynikających z niesortowania śmieci,
oraz
2. przynieść nakrętki od butelek min. 0,010kg (tj. np.: 6 nakrętek od butelek typu PET).

V.

Przyniesione nakrętki będą ważone i w zależności od ich wagi uczestnik otrzyma nagrodę rzeczową
do wyboru:,:
- za nakrętki od 0,010kg (tj. 6 nakrętek od butelki typu PET) do 0,100kg: naklejka z logiem projektu
(Krasnal) lub odblask w formie krasnala,
- za nakrętki od 0,101kg do 0,250kg: kolorowy ołówek ze zwierzątkiem lub drewniana zakładka do
książki lub plakat projektu z malowanką na odwrocie,
- za nakrętki od 0,251kg do 0,500kg: notes dla dzieci lub zestaw do rysowania lub minutnik
kuchenny lub kalkulator na baterię słoneczną lub zegarek- ludzik lub skakankę z liczącym skoki
wyświetlaczem LED lub skakankę zwierzątko,
- za nakrętki od 0,501kg: trzy nagrody rzeczowe do wyboru z ww.
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VI.

Uczestnik, który przyniesie najwięcej nakrętek do godz. 15:00 dnia 01.07.2017r. otrzyma nagrodę
rzeczową: zestaw ładowarka i akumulatory. Nagroda będzie przekazana dnia 01.07.2017r. w czasie
dekorowania laureatów konkursów.

VII.

Zebrane nakrętki posłużą do stworzenia barwnego MURALA na ścianie przy Drawieńskim Ośrodku
Kultury, który posłuży jako przykład powtórnego wykorzystania nakrętek.

VIII.

Biorący udział w Akcji wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Gminę Drawno oraz Drawieński
Ośrodek Kultury podanych danych osobowych w celu przeprowadzenia, promocji oraz ogłoszenia
wyników w ramach niniejszej Akcji (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29
sierpnia 1997r., Dz.U. z 2016r. poz.922).

IX.

Wszelkie informacje dodatkowe można uzyskać:

a. w Drawieńskim Ośrodku Kultury, przy ul. Szpitalnej 2, w godz. od 8:00 do 16:00,
lub telefonicznie: 95 768 23 43,
b. w Centrum Informacji Turystycznej w Spichlerzu w Drawnie, przy ulicy Jeziornej 2,
w godz. od 7:30 do 15:30, lub telefonicznie: 95 768 21 99.
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