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για τους μαθητές ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝτου ∆ήμου Ζωγράφου

Tablet*
Mp4 player*

Mp3 player*

τα σχολικά τμήματα που θα ανακυκλώσουν

τις περισσότερες συσκευασίες κερδίζουν:

30-3-2016
31-5-2016έως

από
στο Ολοκληρωμένο Κέντρο
Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης

ταξίδι
5 ημερών στη

Ρόδο

    το μεγάλο δώρο για το 1ο σχολικό τμήμα πανελλαδικά που θα συγκεντρώσει 
    τις περισσότερες συσκευασίες περιλαμβάνει (για ΟΛΟΥΣ τους μαθητές):
• ξενάγηση στα αξιοθέατα της Ρόδου (Παλαιά Πόλη, Παλάτι των Ιπποτών, Αρχαίο στάδιο κ.ά.)
• διαμονή σε ξενοδοχείο 5 αστέρων με πλήρη διατροφή
• σημαντική περιβαλλοντική δράση

ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ



∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
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Τόπος: Στο Ολοκληρωµένο Κέντρο Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης του ∆ήµου Ζωγράφου που βρίσκεται στην Πλατεία Αλεξανδρή (Γαρδένιας), 

Οδός Ζωγράφου & 3ης Ορεινής Ταξιαρχίας.

Χρόνος: Από 30 Μαρτίου 2016  έως 31 Μαΐου 2016.

Τρόπος Συµµετοχής:
Στο Μεγάλο ∆ιαγωνισµό Ανακύκλωσης του ∆ήµου Ζωγράφου και του Συλλογικού Συστήµατος Ανταποδοτικής Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης 

Συσκευασιών ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ, µπορούν να συµµετάσχουν τα σχολικά τµήµατα των σχολείων Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας 

Εκπαίδευσης του ∆ήµου Ζωγράφου.

Στο παραπάνω σηµείo του ∆ήµου Ζωγράφου λειτουργεί Ολοκληρωµένo Κέντρo Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης, στο οποίο οι µαθητές των σχολείων 

του ∆ήµου Ζωγράφου µπορούν να επιστρέφουν για ανακύκλωση µεταλλικές, πλαστικές και γυάλινες συσκευασίες.

Από τα υψηλής τεχνολογίας µηχανήµατα ανακύκλωσης µεταλλικών, πλαστικών και γυάλινων συσκευασιών, κάθε φορά που επιστρέφονται 

συσκευασίες, στο τέλος της διαδικασίας ανακύκλωσης, εκτυπώνεται αυτόµατα το κουπόνι του Μεγάλου ∆ιαγωνισµού Ανακύκλωσης 

του ∆ήµου Ζωγράφου.

Οι µαθητές θα συλλέγουν συνολικά, ως σχολικό τµήµα, τα κουπόνια του Μεγάλου ∆ιαγωνισµού Ανακύκλωσης του ∆ήµου Ζωγράφου.

Το κάθε σχολικό τµήµα, για να συµµετάσχει στο Μεγάλο ∆ιαγωνισµό Ανακύκλωσης του ∆ήµου Ζωγράφου θα πρέπει να παραδώσει στο 

∆ηµαρχείο του ∆ήµου Ζωγράφου, την Πέµπτη 2 Ιουνίου 2016 και ώρα 2 µ.µ. - 3 µ.µ., το σύνολο των κουπονιών του Μεγάλου ∆ιαγωνισµού 

Ανακύκλωσης που θα έχει συγκεντρώσει και θα έχει καταµετρήσει, αφού έχει συµπληρώσει τα στοιχεία που αναγράφονται.

Τα τρία (3) σχολικά τµήµατα που θα ανακυκλώσουν τις περισσότερες συσκευασίες (και άρα θα έχουν τη µεγαλύτερη συµµετοχή στη διαδικασία 

της ανακύκλωσης), θα κερδίσουν τα τρία (3) µεγάλα δώρα - έπαθλα του Μεγάλου ∆ιαγωνισµού Ανακύκλωσης του ∆ήµου Ζωγράφου.

Όλοι οι όροι διεξαγωγής του διαγωνισµού έχουν κατατεθεί σε συµβολαιογράφο.

Έπαθλα:
Tα τρία (3) µεγάλα δώρα - έπαθλα του Μεγάλου ∆ιαγωνισµού Ανακύκλωσης του ∆ήµου Ζωγράφου είναι τα ακόλουθα:

1o ∆ώρο - Έπαθλο, για το σχολικό τµήµα µε τη µεγαλύτερη συµµετοχή:
ένα (1) Tablet, ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΜΑΘΗΤΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ.

2o ∆ώρο - Έπαθλο, για το σχολικό τµήµα µε τη δεύτερη µεγαλύτερη συµµετοχή:
ένα (1) Mp4 player, ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΜΑΘΗΤΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ.

3o ∆ώρο - Έπαθλο, για το σχολικό τµήµα µε την τρίτη µεγαλύτερη συµµετοχή:
ένα (1) Mp3 player, ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΜΑΘΗΤΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ.

Σηµειώνεται ότι τα δώρα - έπαθλα είναι προσωπικά και συγκεκριµένα και δεν ανταλλάσονται µε χρήµατα.

Ανακήρυξη:
Η ανακήρυξη των σχολικών τµηµάτων που θα κερδίσουν τα τρία (3) µεγάλα δώρα - έπαθλα του Μεγάλου ∆ιαγωνισµού Ανακύκλωσης 

του ∆ήµου Ζωγράφου, θα πραγµατοποιηθεί τη ∆ευτέρα 6 Ιουνίου 2016, στο ∆ηµαρχείο του ∆ήµου Ζωγράφου. 

Σηµείωση:
Στην περίπτωση που το 1ο σχολικό τµήµα πανελλαδικά που θα συγκεντρώσει τις περισσότερες συσκευασίες είναι Νηπιαγωγείο ή ∆ηµοτικό, 

τότε το µεγάλο δώρο θα είναι (για ΟΛΟΥΣ τους µαθητές):

ένα (1) Ποδήλατο ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΜΑΘΗΤΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Επίσκεψη στο Μουσείο Ακρόπολης
Αναµνηστικό δώρο από το Μουσείο Ακρόπολης 
Σηµαντική περιβαλλοντική δράση 


