
AKCJA  

"Pobijmy Rekord PET – Razem Możemy Więcej"® 

Akcja łączy w sobie walory edukacji ekologicznej,  

aktywności społecznej, dbałości o środowisko naturalne i o własną gminę. 

Zbiórka butelek PET i plastikowych nakrętek we Włocławku. 

Jeżeli masz w domu plastikowe butelki nakrętki ze znaczkiem „PET”,  przyłącz się do akcji. 

Organizowanej przez „Fundacje Księdza Orione Czyńmy Dobro”. 

Tak nie wiele trzeba zrobić,  wystarczy tylko zbierać plastikowe butelki/nakrętki ze znaczkiem, 

po napojach i wodach mineralnych. 

Zbieramy TYLKO CZYSTE butelki typu PET   

posortowane kolorami i sprasowane  

 3 kolory - bezbarwny, zielony i niebieski. 

Nie wyrzucaj, przekaż je nam a my przekażemy je do przetwórni plastiku. 

 Dochód z tego przedsięwzięcia (za pieniądze otrzymane ze zbiórki) zostanie przeznaczony na  

 zakup specjalnego busa do przewozu osób niepełnosprawnych 

 (Szacunkowy koszt zakupu pojazdu wynosi ok. 130 tys. zł/ 31325 EURO.), 

 

 oraz pozwoli nam stworzyć  

 Świetlice Środowiskową - Chrześcijański Klub Młodzieżowy  "Trampolina - Włocławek" 

 

Na terenie Włocławka, do akcji przyłączyły się już włocławskie szkoły, przedszkola. 

Dołącz i ty. 

 

 Przyłącz się do akcji, to tak niewiele dla Ciebie,  

a tak dużo dla nas i przede wszystkim dla osób niepełnosprawnych. 

Szukaj kartonów oznaczonych plakatami. 

 

Zbieramy plastikowe butelki typu PET i plastikowe nakrętki we Włocławku. 

 

"Trampolina - Włocławek" 

ul. Ostrowska 8 

87-800 Włocławek 

tel .662-488-698 

(Ewelina koordynator) 

tel. 054 233-81-24 

 

Fundacja Księdza Orione 

„Czyńmy Dobro” 

ul. Lindleya 12,  

02-005 Warszawa 

 



PRZEWODNIK –  

JAK WŁĄCZYĆ SIĘ DO ZBIÓRKI NAKRĘTEK 

 

Poniżej znajdziesz następujące informacje: 

 

Do kiedy trwa akcja?  

Akcja trwa nieprzerwanie cały rok szkolny/kalendarzowy. 

 

Kto może włączyć się do zbiórki? Każdy! 

Do akcji może włączyć się każdy. 

Zachęcamy wszystkich do rozpropagowania akcji w swoim środowisku, 

do włączania w tę szczytną akcję swojej rodziny i znajomych. 

 

Promocja akcji 

W szkołach / przedszkolach znajdują się plakaty, które informują o celach akcji. 

Pod plakatami znajdują się pudła, do których należy wrzucać nakrętki. 

 

Liczymy na propagowanie akcji przez samych uczniów.  Jak możesz rekalmować akcję? 

 

� informuj o akcji wśród znajomych, 

 

� promuj naszą akcję na swoich blogach, lokalnych forach internetowych i portalach społecznościowych,  

odwiedź nasz profil na Facebooku'u, niedługo udostępnimy bannery akcji, 

 

Zbiórka nakrętek 

Zbieramy nakrętki tylko i wyłącznie plastikowe po: 

� napojach do picia, 

� chemii gospodarczej ( szampony, dezodoranty itp. ), 

� nakrętki po płynach do spryskiwaczy. 

 

Nie zbieramy: 

� metalowych nakrętek itp., 

� nakrętek po smarach, farbach i innych trujących chemikaliach.

 


