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Szanowni Państwo,
Celem projektu jest upowszechnienie wiedzy z zakresu postępowania ze
zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz ze zużytymi bateriami
i akumulatorami poprzez aktywne włączenie się placówek oświatowych w działalność
ekologiczną polegającą na zbieraniu elektrośmieci i baterii oraz rozwijanie aktywności
i świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży, jak również dorosłych mających
bezpośredni wpływ na ich edukację.
Jesteśmy zaszczyceni, że możemy współpracować z Państwem i realizować
jakże ważne cele.
z wyrazami szacunku
Zarząd Enviropol PL i ASEKOL PL
Zebrane w projekcie środki Placówka Oświatowa ma prawo wymienić na
nagrody zgodnie z niemniejszym Katalogiem Nagród
Placówka dokonuje jednorazowo wyboru sposobu rozliczenia zgromadzonych
środków, poprzez przesłanie do 15.10.2022 na adres edukacja@asekol.com.pl
informacji o wybranym sposobie realizacji. Organizator dopuszcza podział
zgromadzonych środków na różne cele tzn. Placówka ma prawo część środków
wymienić na Nagrody zgodnie z Katalogiem Nagród, a część środków przeznaczyć
na Cel Charytatywny.
Przelicznik: 1 kg = 0,20 zł przy jednorazowym przekazaniu do 1000 kg;
1 kg = 0,30 zł przy jednorazowym przekazaniu co najmniej 1000 kg
1 kg = 0,40 zł przy jednorazowym przekazaniu co najmniej 2000 kg

1. Wygodny plecak/worek z linką. Idealny na wycieczki lub basen.
Materiał – poliester, Wymiary 36x40 cm, kolor zielony lub
pomarańczowy, wysyłany losowo), 8 pkt

2. ZESTAW RAKIETA DO BADMINTONA Dla początkujących graczy;
65 PKT

3. KOMPLET DO GRY BADMINTONA 2 RAKIETY+SIATKA+LOTKI,
150 pkt
Siatkę bardzo łatwo rozkłada się i składa. Doskonale sprawdza się
podczas rekreacyjnej gry z rodziną i przyjaciółmi. W zestawie znajdują
się 2 rakiety i 2 lotki. Wymiary: szerokość siatki - 3 metry, wysokość
siatki - 1,5 metra.

4. SŁUPKI I SIATKA DO BADMINTONA I TENISA, 230 PKT
Możną ją ustawić na dowolnej wysokości do maksymalnie 1,55 m. Ma 5
metrów szerokości.

5. ZESTAW DO TENISA STOŁOWEGO - Zestaw 2 rakietek i piłek
zaprojektowany do gry w tenisa stołowego – 33 pkt

6. ZESTAW DO TENISA STOŁOWEGO SIATKA ROLLNET SMALL +
2 RAKIETKI + 2 PIŁKI, Zestaw zaprojektowany do rekreacyjnej gry
w tenisa stołowego na domowym stole. Odpowiednia wysokość
(10 cm), aby się dobrze bawić. 2 rakietki i 2 piłki. – 65 pkt

7. OBRĘCZ DO GIMNASTYKI ARTYSTYCZNEJ 50 CM LUB 75 CM – 30
pkt

8. PIŁKA DO SKAKANIA 60 CM DLA DZIECI Piłkę pompować do 55 - 60
cm, w zależności od wzrostu dziecka. Kolor losowy, 50 pkt

9. Piłka do piłki nożnej, 60 pkt
F500 hybride light rozmiar 5 KIPSTA

10.Piłka do piłki nożnej, 28 pkt

F100 rozmiar 3, 4 lub 5 KIPSTA ,

11.
Piłka do piłki ręcznej, 75 pkt
Hybrydowa h500 rozmiar 1, 2 lub 3 dla dzieci

12.
Piłka do rugby R300; 50 PKT
Tę piłkę zaprojektowana jest do nauki i na treningu w domu lub w klubie.
rozmiar 4 lub 5

13. Pompka do sportów zespołowych Double action z manometrem i z
wężykiem KIPSTA, 45 punktów

14.

Monitor Dell U2412M 950 PKT

ekran o przekątnej 61 cm (24"), rozdzielczości 1920 x 1200 i
panoramicznych proporcjach 16:10 (lub inny o podobnych parametrach).

15.
Głośnik przenośny, JBL Charge z Bluetooth,
570 PKT

16.
Głośnik przenośny, Sencor SSS 6100N z Bluetooth,
250 PKT

17.
Radioodtwarzacz Hyundai TR1088SU3RB
(lub inny o podobnych parametrach); 110 PKT

18.
Radioodtwarzacz Hyundai TRC788AU3BS (lub inny o
podobnych parametrach); 220 PKT

Radioodtwarzacz Philips AZ 700T, Panasonic RX-D50 AEG-S (lub
inny o podobnych parametrach); 590 PKT

19. Drukarka laserowa Samsung SL-M2026W/SEE (lub inna o
podobnych parametrach),
Monochromatyczna, 425 pkt

20.
Urządzenie wielofunkcyjne HP DeskJet IA 3789 (lub
inne o podobnych parametrach) 300 pkt

21.

Książki np.

Jak zdobyć Nagrodę Nobla czyli opowieści dla młodych
geniuszy (oprawa twarda) – 30 pkt
Do zdobycia nagrody Nobla możesz zacząć się przygotowywać już
od najmłodszych lat ! Z tej książki dowiesz się , kim był Alfred
Nobel, jak powstała nagroda, kto i za co ją przyznaje . Poznasz
niektórych laureatów i ich osiągnięcia

Planetarium (oprawa twarda) – 55 pkt
Efektowny album wielkiego formatu, w którym zmieścił się (prawie)
cały wszechświat. Witajcie w Muzeum Kosmosu! Znajdziecie tu
kolekcję niezwykłych obiektów, od niewielkich meteorów po
gigantyczne galaktyki

Basia i śmieci (oprawa twarda) – 20 pkt
Dlaczego na świecie jest tyle śmieci? Co można zrobić, żeby było
ich mniej?
Proszę o podanie tytułów, sprawdzę możliwość zamówienia
Lub proszę o wybór pozycji na www.nieprzeczytane.pl

