
Navodila za prijavo na akcijo Star papir za novo upanje 2014

Vzgojno-izobraževalne ustanove

Vzgojno-izobraževalne  ustanove  se  zbiranju  papirja  priključijo  tako,  da
imajo v času med 17. marcem in 30. aprilom 2014 zbirno točko za star
papir. Sodelujejo lahko tako, da se na akcijo prijavijo. 

Vsaka vzgojno-izobraževalna ustanova se bo s prijavo na akcijo potegovala
tudi  za  posebno nagrado,  ki  pripada vzgojno-izobraževalni  ustanovi  z
največjo količino zbranega papirja.

1. O prijavi

Prijave potekajo preko spletnega obrazca (glejte točko A). 

Vzgojno-izobraževalna  ustanova,  ki  se  želi  prijaviti  na  akcijo,  mora
obvezno določiti kontaktno osebo, ki bo zadolžena za komunikacijo med
sodelujočo vzgojno-izobraževalno ustanovo in izvajalci projekta. 

Prijave se zbirajo od 10. februarja do 15. aprila 2014, vendar se vsem
vzgojno-izobraževalnim ustanovam  priporoča, da s  prijavo pohitijo
in si tako 100 % zagotovijo zabojnik na dan, ki jim najbolj ustreza.

2. Akcija

Po prijavi vsaka prijavljena vzgojno-izobraževalna ustanova na navedeni
kontaktni  elektronski  naslov  prejme  nadaljnja  obvestila  o  poteku
akcije, in sicer: 

• seznam  kontaktov  podjetja  Dinos,  s  katerimi  se  mora  kontaktna
oseba  vzgojno-izobraževalne  ustanove  sama  dogovoriti  za  točen
datum  dostave  zabojnika  kot  tudi  za  prevzem  zabojnika  v  času
trajanja akcije med 17. marcem in 30. aprilom 2014,

• e-plakat za obveščanje vseh otrok, učencev, dijakov in študentov ter
zaposlenih  na  vzgojno-izobraževalni  ustanovi  kot  tudi  drugih
krajanov (svetujemo, da vzgojno-izobraževalna ustanova plakat po
potrebi večkrat natisne, nanj napiše datum in lokacijo zbirne točke
na vzgojno-izobraževalni ustanovi ter ga nalepi na vidna mesta),

• spletne pasice, 
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• informacije o dodatnih aktivnostih projekta, ki bodo potekale v času
projekta.

Podjetje Dinos bo na dogovorjen dan v času med 17. marcem in 30.
aprilom  2014  na  naslov  vzgojno-izobraževalne  ustanove  dostavilo
zabojnik in ga nato predvidoma naslednji dan tudi odpeljalo. 

Otroci, učenci, dijaki in zaposleni naj papir zbirajo že pred zbirnim dnem
doma,  na  dan  dostave  Dinosovega  zabojnika  pa  naj  ga  prinesejo  v
vzgojno-izobraževalno ustanovo. Prav tako pa bodo lahko star papir na ta
dan v zabojnik prinesli tudi ostali okoliški prebivalci, saj bo zbirna točka
vidna  na  spletnem  zemljevidu.  Tako  bo  imel  vsak  prebivalec  Slovenije
možnost  doprinesti  svoj  delček  k  projektu  in  omogočiti,  da  se  bo  v
dobrodelne namene zbralo čim več denarja. 

Podjetje  Dinos  bo  poskrbelo,  da  se  bodo  zbrane  količine  starega
papirja  ustrezno beležile.  Podatki  o  celotni  količini  zbranega  papirja
bodo v času zbiranja papirja dnevno ažurirani na  spletni strani projekta,
podatke  za  posamezno  vzgojno-izobraževalno  ustanovo  pa  bo  možno
preveriti pri organizatorjih.

3. Objava rezultatov

Rezultati  količin  vsega  zbranega  papirja  bodo  objavljeni  dne  6.  maja
2014. 

Na ta dan bo objavljena tudi vzgojno-izobraževalna ustanova, ki bo zbrala
največ papirja:

• Zmagala  bo  tista  vzgojno-izobraževalna  ustanova,  ki  bo  zbrala
največ kg papirja na otroka oz. učenca v tej vzgojno-izobraževalni
ustanovi.

• Za nagrado bo cela vzgojno-izobraževalna ustanova prejela poseben
nastop, ki ostaja še skrivnost.

• Nagrado bo prejela do konca šolskega leta 2013/2014.

• Nagrajena vzgojno-izobraževalna ustanova bo o nagradi obveščena
po telefonu in objavljena na spletni strani projekta.

                E: starpapir@ocistimo.si / T: 08 387 88 56 / W: ebm.si/papir

mailto:starpapir@ocistimo.si
http://ebm.si/p/star-papir2014/?kam=spremljaj
http://geopedia.si/#T3973_x499072_y112072_s9_b4

	Navodila za prijavo na akcijo Star papir za novo upanje 2014
	Vzgojno-izobraževalne ustanove
	1. O prijavi
	Prijave potekajo preko spletnega obrazca (glejte točko A).
	3. Objava rezultatov


