UWAGA!
ZAPRASZAMY WSZYSTKIE
SZKOŁY PODSTAWOWE WROCŁAWIA
DO UDZIAŁU W 6 EDYCJI
KONKURSU MIEDZYSZKOLNEGO

KSIĄśKA ZA MAKULATURĘ
konkurs jest objęty honorowym patronatem przez organizatorów akcji

„Cały Wrocław czyta dzieciom”
OBECNA EDYCJA MA ZMIENIONĄ FORMUŁĘ!
1. Organizator : Szkoła Podstawowa nr 107 we Wrocławiu
2. Cele konkursu:
- uświadomienie uczniom korzyści płynących ze zbiórki makulatury;
- wyrobienie nawyku gromadzenia makulatury;
- zachęcanie do działań na rzecz szkoły;
- kształtowanie odpowiedzialności za otaczające środowisko.
3. Uczestnicy: uczniowie wrocławskich szkół podstawowych.
4. Warunki uczestnictwa
- zebranie przez uczniów danej szkoły makulatury w 2009 roku (od lutego do października)
- sprzedaŜ makulatury- szkoły organizują sprzedaŜ we własnym zakresie ( organizator informuje
szkoły o adresie firmy zajmującej się skupem makulatury lecz uczestnik moŜe dokonać
sprzedaŜy w innej firmie )
- za pieniądze uzyskane ze sprzedaŜy makulatury bibliotekarz jest zobowiązany zakupić do
biblioteki ksiąŜki wybrane przez uczniów.
- przesłanie do organizatora potwierdzenia: zbiórki i sprzedaŜy makulatury oraz zakupu ksiąŜek
do biblioteki szkolnej, do dnia 30 października 2009 roku.
- kaŜda placówka jednocześnie z wymienionymi dokumentami przesyła dane 5 uczniów,
którzy zebrali największą ilość makulatury w szkole w danym okresie. Uczniowie ci będą
uczestniczyli w konkursie o tytuł „Wrocławskiego ucznia, który zebrał największą ilość
makulatury”.
5. Chęć wzięcia udziału w konkursie naleŜy zgłosić poprzez wypełnienie karty zgłoszeniowej
dołączonej do regulaminu i przesłanie jej do dnia 5 maja 2009 r. na adres organizatora
Szkoła Podstawowa nr 107 , ul. B Prusa 64/74, 50-318 Wrocław ( z dopiskiem „KsiąŜka za
makulaturę”)
6. Wręczenie nagród ksiąŜkowych uczniom, którzy zebrali największą ilość makulatury we
Wrocławiu nastąpi w grudniu 2009 roku w Szkole Podstawowej nr 107 .
7. O wynikach konkursu i dokładnym terminie wręczenia nagród poinformujemy wszystkich
uczestników pocztą elektroniczną.
8. Informacji na temat konkursu udzielają: Beata Wiśniewska, Agata Sitarz, Agata Serneckanauczyciele SP 107- tel. 0-71-322-58-72 w godz. 8.oo-13.oo.
9. Regulamin jest równieŜ dostępny na stronie internetowej szkoły www.sp107.wroclaw.pl w
zakładce Konkursy miedzyszkolne.

KARTA ZGŁOSZENIOWA DO KONKURSU

„KsiąŜka za

makulaturę”
1.Dokładny adres placówki
........................................................................................................................
........................................................................................................................
2.Imię i nazwisko nauczyciela- opiekuna przedsięwzięcia
........................................................................................................................
3.Adres poczty e-mail do korespondencji......................................................
Punkty skupu makulatury ( propozycje) :

1.Makulatura „SURMET” Spółdzielnia Inwalidów
53-607 Wrocław, ul. Robotnicza 1a
Tel. skupu 342-19-51
Tel. biura 373-59-36
2. ALBA ATOL
Wrocław , ul. Szczecińska 15
tel/fax (071) 358-06-70, 358-06-95

