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DEBRECEN 
KÖRNYEZETVÉDELMI SZEMLÉLETFORMÁLÁS 

Tájékoztatjuk a tisztelt debreceni- és Debrecen környéki óvodák, általános- és középiskolák 
vezetőit és pedagógusait, hogy a CCR REBAT Nonprofit Kft., az A.K.S.D Városgazdálkodási 
Kft. és a Földbarátok közös szervezésében 2017. szeptember 1. és 2017. október 31. 
közötti időszakban megrendezésre kerül a debreceni iskolai és óvodai használt elem és 
mobiltelefon-gyűjtő verseny! 

A verseny célja, hogy a gyermekeket játékos formában vezesse rá a szelektív 
hulladékgyűjtés jelentőségére. A verseny és a legjobbaknak járó jutalmazás hatékony 
figyelemfelkeltő eszköz, jó alkalom a környezetre veszélyes anyagokat tartalmazó 
mobiltelefon-, elem- és akkumulátor-hulladék káros hatásainak ismertetésére. Fontos, hogy 
kicsik és nagyok egyaránt megtanulják, az elektronikai-, az elem- és az akkumulátor-
hulladék nem kerülhet a háztartási hulladékgyűjtőkbe, az iskolák és óvodák területén a 
szelektív hulladékgyűjtők mindenki rendelkezésére állnak! 

A verseny további célja a Magyar Hospice Alapítvány támogatása minden összegyűjtött 
mobiltelefon és használt elem kilogrammja után 5 Ft-tal!  

A versenyben való részvételhez az óvodák és iskolák vezetőjének a versenyszabályzatot el 
kell fogadniuk, a részvételi lapot ki kell tölteniük és alá kell írniuk. 

A verseny időtartama alatt a résztvevő iskolák és résztvevő óvodák intézményenként 
gyűjthetik a feleslegessé vált mobiltelefonokat, hordozható elem- és akkumulátor-hulladékot, 
melyeket a szervezők a verseny végét követően szállítanak el és mérnek le. 

A szervezők minden résztvevő iskola és óvoda részére az általuk gyűjtött hulladék súlyával 
arányos, garantált támogatási díjat fizetnek (díjakról bővebben a versenyszabályzatban). 
Ezen túlmenően az induló intézmények közül az első három helyezést elérő iskolát, 
valamint az első három helyezést elérő óvodát külön pénznyereményben is részesítik! A 
pénznyeremény összértéke 2x250 ezer forint! 

A helyezések meghatározása gyűjtött hulladék/fő alapján történik. Ez azt jelenti, hogy az 
intézménybe járó gyerekek, pedagógusok és dolgozók létszámával kerül elosztásra a 
gyűjtött hulladék mennyisége. Ezáltal a kisebb létszámú intézmények is egyenlő eséllyel 
indulhatnak a versenyben! 



A verseny hivatalos lezárását követően az elért eredményekről, helyezésekről a Szervezők 
minden indulót írásban értesítenek. 

Kérjük a tisztelt intézményvezetőket és pedagógusokat, hogy támogassák intézményeik 
részvételét a használt elem- és mobiltelefon-gyűjtő versenyben! A környezetvédelmi nevelés 
területén indított kezdeményezéseink széles összefogásban rövidtávon is jelentős 
eredményekre vezetnek! 

További információkért keresse fel a Földbarátok Facebook-oldalát: https://hu-
hu.facebook.com/foldbaratok/ vagy az A.K.S.D. Városgazdálkodási Kft. www.aksd.hu 
weboldalát, vagy érdeklődjön Pósch Juliannánál a +36(30)223-8955 telefonszámon vagy a 
posch.julianna@aksd.hu email-címen. 
  
  
 
 


