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Wkładka edukacyjna nr 1/2015 do Włocławskiego Przeglądu Ekologicznego
Ekowieści nr 1[57]2015.
Niniejszy

materiał

został

opublikowany

dzięki

dofinansowaniu

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Za jego treść odpowiada wyłącznie Włocławskie Centrum Edukacji
Ekologicznej z siedzibą we Włocławku.

Mówimy NIE bezmyślnym zakupom –
budujemy społeczeństwo recyklingu
Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej serdecznie zaprasza mieszkańców
województwa mazowieckiego, łódzkiego i kujawsko-pomorskiego do udziału w projekcie
„Mówimy NIE bezmyślnym zakupom – budujemy społeczeństwo recyklingu”.
Dlaczego?
•

Każdego dnia spotykamy się z opakowaniami.

•

Każdego roku w Polsce wytwarza się ok 13 mln ton odpadów z czego aż 3,5 mln ton
stanowią odpady opakowaniowe.

•

Bo odpady te w łatwy sposób można zebrać i poddać recyklingowi i odzyskowi.

•

Bo los środowiska nie jest nam obojętny.

Gdzie?
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Co i dla kogo?

W najbliższym czasie zapraszamy na:
Happeningi z okazji Dnia Ziemi – 30.04.2015,
Centrum Kultury Browar B we Włocławku, ul. Łęgska 28
W programie:
• Konkursy ekologiczne z nagrodami,
• Występy artystyczne,
• Nauka wspólnego tańca,
• Konkurs na najlepszy strój z opakowań (chętnych do udziału prosimy
o przybycie w strojach).
Szkolenie dla nauczycieli i pracowników placówek oświatowych
z województwa łódzkiego – 19.05.2015, Aula w Budynku A
Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego,
ul. Banacha 12/16 w Łodzi
Warsztaty recyklingowe – 20.05.2015, Centrum Zajęć pozaszkolnych
w Łodzi, Filia nr 1, ul. Zawiszy Czarnego 29    
Seminarium - 27.05.2015, sala 107 Collegium Maius WSHE we Włocławku, ul. Okrzei 94, od
godziny 9.30
W programie m.in:
• Uregulowania prawne w UE i w Polsce dotyczące opakowań i gospodarki
odpadami opakowaniowymi
• Kreowanie postawy ekokonsumenta – rola organizacji pozarządowych,
kampanii społecznych
• Rola przedsiębiorców, administracji samorządowej i szkół w  kształtowaniu
postaw ekologicznych społeczeństwa
• Przedsiębiorca przyjazny środowisku
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Wizytę studyjną – 28.05.2015, godzina 9.00
•
•
•
•
•

Spotkanie w siedzibie Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej,
PSZOK we Włocławku
RIPOK w Machnaczu
Punkt edukacyjny w Balczewie, obiad
Powrót do WCEE

Nasze stoiska podczas imprez plenerowych
26.04.2015 Obchody Powiatowego Dnia Ziemi w Słubicach,
29.04.2015 Podczas Pikniku Sąsiedzkiego – dla społeczności miasta Płocka,
09.05.2015 Inauguracja Sezonu Turystycznego w Toruniu,
17.05.2015 Rzeczy Ładne na Piotrkowskiej w Łodźi,
30.05.2015 Ekologiczna majówka w Smólniku,
30.05.2015 Dzień Dziecka na terenie gminy Radzanowo,
04.07.2015 Lato w Parku 2015 w Kowalu.
Wszelkie informacje o naszych działaniach znajdziecie na
www.spoleczenstworecyklingu.pl

Dekalog świadomego
konsumenta

1. Pomyśl zanim kupisz.
2. Nie wybieraj się na
zakupy „na spacer”.

3. Zabierz swoją torbę i listę
zakupów.

4. Kup tylko tyle ile

naprawdę potrzebujesz.

5. Wybieraj produkty w opa-

kowaniach nadających się do
recyklingu lub wielokrotnego
użytku.

6. Sprawdzaj daty ważności
produktów.

7. Wybieraj produkty lokalne.
8. Nie daj się nabrać reklamie.

9. Zrezygnuj z jednorazowych reklamówek.

10. Pamiętaj, że Twój wybór
ma wpływ na środowisko.
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Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej
ogłasza

KONKURS PLASTYCZNY
Zrób coś dla Ziemi – kupuj z głową

Celem konkursu jest promowanie racjonalnych zakupów.
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych
oraz uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu województwa mazowieckiego,
łódzkiego i kujawsko-pomorskiego.
DO ZDOBYCIA CIEKAWE NAGRODY

KONKURS NA SZKOŁĘ KSZTAŁCĄCĄ
EKOKONSUMENTÓW
Celem konkursu jest kształtowanie kompetencji ekologicznych.
Konkurs przeznaczony jest dla szkół z terenu województwa mazowieckiego,
łódzkiego i kujawsko-pomorskiego.
Prace należy składać w terminie od 01.01.2015 do 30.09.2015 bezpośrednio
do Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej
ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławek
lub przesyłać pocztą z dopiskiem:
Konkurs dla szkół lub „Zrób coś dla Ziemi - kupuj z głową”.

Szczegóły regulaminów konkursów dostępne na stronie
www.spoleczenstworecyklingu.pl

Patronat Honorowy
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Komitet honorowy

