ZAPRASZAMY DO

MIASTECZKA
EKOLOGICZNEGO
w trakcie festynu z okazji Dnia Dziecka
31 maja 2015r. , godz. 13.00-19.00
pl. Wolności (taras górny)

GWARANTUJEMY MOC ATRAKCJI m.in.:

- wyjazd do PSZOK,
- konkursy dla dzieci,
- gry i zabawy,
- ciekawe nagrody za udział w konkursach.

Przyjdź na festyn i dowiedz się więcej na temat gospodarowania odpadami komunalnymi.
Możesz przynieść ze sobą zbędny sprzęt elektryczny lub elektroniczny, drobne odpady niebezpieczne, baterie lub makulaturę i wymienić je na miłe upominki.

Organizatorzy:

Urząd Miasta Opola

Zakład Komunalny
Sp. z o.o. w Opolu

Młodzieżowy Dom Kultury

W programie festynu ekologicznego:
1. Ekologiczne warsztaty recyklingowe „Drugie życie
odpadów” czyli tworzenie ozdób, zabawek oraz przedmiotów
codziennego użytku z odpadów.
2. Ekologiczny Quiz Rodzinny na temat gospodarowania odpadami
komunalnymi na terenie Miasta Opola – z atrakcyjnymi nagrodami!
3. Zbiórka makulatury, baterii, nakrętek, elektroodpadów, drobnych odpadów
niebezpiecznych.
UWAGA!!!
Uczestnik konkursu, który w dniu 31.05.2015r. odda do punktu zbiórki znajdującego się na
Placu Wolności w „Miasteczku ekologicznym” min. 20 kg makulatury, otrzyma kupon
upoważniający do bezpłatnego wejścia jednej osoby do opolskiego ZOO mieszczącego
się w Opolu, przy ul. Spacerowej 10. Jedna osoba może otrzymać maksymalnie 4 kupony.
Liczba kuponów jest ograniczona.
4. Prezentacja firm zajmujących się gospodarowaniem odpadami problemowymi
tj. elektroodpadami, odpadami medycznymi, odpadami niebezpiecznymi.
5. Punkt informacyjny dotyczący systemu gospodarowania odpadami komunalnymi –
nasi eksperci będą odpowiadać na Państwa pytania.
6. Uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursów ogłoszonych w szkołach
i przedszkolach oraz prezentacja laureatów i nagrodzonych prac (m.in. pokaz
mody strojów wytworzonych z użyciem odpadów komunalnych).
7. Wyjazd do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)
oraz Centrum Zagospodarowania Odpadów – godz. 14.30 oraz 16.00 (autobus
ustawiony będzie na ul. Żwirki i Wigury w okolicach Opolskiej Filharmonii).
8. Konkurs promujący aktywny udział w programie Miasteczka ekologicznego
z atrakcyjnymi nagrodami oraz przyznaniem tytułu „Mały ekolog”!
9. Zabawy sportowe z wykorzystaniem odpadów np. sztafeta z gazetą, segregacja
odpadów na czas, zgniatanie butelek PET na czas, wrzucanie odpadów do
pojemnika z dystansu.
10. Bieg rodzinny, którego jednym z etapów jest segregacja odpadów do pojemników.
11. Rowerowy tor przeszkód w połączeniu z nauką znaków drogowych oraz segregacją
odpadów do pojemników na czas.

Ponadto dużo atrakcji dla dzieci m.in. dmuchańce,
kule wodne, malowanie twarzy, konkursy itd.

