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Spoštovani starši in vsi, ki želite sodelovati v akciji!

  

  

V mesecu januarju in februarju 2015 organizirajo podjetja Komunala Nova Gorice d.d., KSD
d.o.o. Ajdovščina, družba ZEOS in Radio Robin (kot medijski pokrovitelj) v sodelovanju z osn
ovnimi šolami in vami
,
veliko nagradno akcijo zbiranja odpadne električne in elektronske opreme

  

  

  

  

»E – ODPADKE LOČUJ IN OKOLJE VARUJ!«.
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Pomagajte vašim otrokom, da zberejo čim več opreme in dobijo kot zmagovalna šola koncert
znanega slovenskega glasbenika! 

  

Pobrskajte po predalih, kleteh, garažah, v službi… V kolikor imate večji aparat vas prosimo, da
ga pripeljete na
zbirni center podjetja 

  

 KSD Ajdovščina d. o. o. Manjše aparate naj učenci prinesejo v šolo po navodilih učiteljev.

  

Vsak torek in četrtek pa bo na Radiu Robin lepo nagrado prejel tisti, ki bo pravilno odgovoril na
nagradno vprašanje. 

  

  

 Akcija bo medijsko zelo podprta, dogajanje bodo dnevno spremljali znani moderatorji na Radiu
Robin. Več o akciji si lahko ogledate na 

  

spletni strani: http://www.komunala-ng.si/  , http://www.ksda.si  in družbe ZEOS http://zeos.si/.

  

  

  

Med to opremo spadajo 
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    -  VELIKI GOSPODINJSKI APARATI (hladilniki, zamrzovalne skrinje in omare, štedilniki,
pralni stroji, sušilni stroji, pomivalni stroji, električni radiatorji, mikrovalovne pečice..)
 
    -  TELEVIZORJI IN RAČUNALNIŠKI MONITORJI ,   
    -  MALI GOSPODINJSKI APARATI (sesalniki, električne metle, električno orodje, tiskalniki,
računalniki, mikserji,ÂÂÂÂ  radio aparati, likalniki, ocvrtniki, razni mlinčki, elektronske tehtnice...
 
    -  DROBNI APARATI (telefoni, GSM aparati, električne igrače, MP3, brivniki, feni,
tipkovnice, miške, polnilci, el. ščetke, USB,   
    -  ODPADNE BATERIJE,   
    -  ODPADNE SIJALKE…  

  

  

    

HVALA, da boste pomagali pri ozaveščanju naših najmlajših rodov in nas samih o
pomembnosti zbiranja in recikliranja odpadkov za lepši jutri!

  

    

Na OŠ Dobravlje bomo akcijo izvedli v tednu pred zimskimi počitnicami.
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Učenci naj odpadne baterije, drobne električne aparate in sijalke prinesejo v šolo, če je le
mogoče, v četrtek ali petek (19. in 20. februarja), lahko tudi kak dan prej. Kot rečeno pa
prosimo
, da 
večjih gospodinjskih aparatovÂÂÂ  v šolo ne vozite, pač pa jih odpeljite v zbirni center
podjetja KSD Ajdovščina d. o. o. Tam pa ne pozabite povedati, da sodelujete v akciji 
»E – ODPADKE LOČUJ IN OKOLJE VARUJ!«
in za katero osnovno šolo gre. 

  

  

  

  

Hvala za sodelovanje!
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