
Zbieraj z klasą
projekt edukacyjno-ekologiczny

ambasadorzy:
Justyna Tomańska z córką  
Zosią Tomańską-Totoszko,  

Mariusz Totoszko

Przynieś zuzyte baterie  

i sprzęt elektroniczny!
Szczegóły na: www.zbierajzklasa.pl

Zdobywaj nagrody:  

wycieczki edukacyjne do ciekawych miejsc  

w kraju i za granicą! 

Zadbajmy wspólnie o nasze środowisko!  

Pamiętaj substancje zawarte w bateriach i akumulatorach 

mogą negatywnie wpływać na środowisko naturalne

www.zbierajzklasa.pl

OPeratOr PrOjektu: Partnerzy: SPOnSOrzy nagród:

PatrOni medialni:

 Eko-Robot  
„Paluszek”

Kony Puppets
(mam talent)



•  zbieraj baterie i akumulatory selektywnie, tzn. nie mieszaj z innymi odpadami
•  zbierane selektywnie baterie i akumulatory wrzucaj do specjalnych pojemników 

umieszczonych w szkole, przedszkolu, sklepie, urzędzie
•  baterie są źródłem surowców wtórnych, oddając je do recyklingu przyczyniasz się do ochrony 

surowców naturalnych
•  baterie i sprzęt elektroniczny wymienisz na punkty, a za punkty otrzymasz nagrody!

Co oznaczają symbole?
•  symbol przekreślonego kosza oznacza, że odpady zużytych baterii i akumulatorów muszą być 

zbierane selektywnie
•  symbole Pb, Hg, Cd, li oznaczają substancje zawarte w bateriach, które mogą negatywnie 

wpływać na środowisko, zdrowie oraz życie ludzi i zwierząt

Jakie nagrody możesz wygrać razem z klasą lub szkołą jeśli 
zbierzesz najwięcej baterii i sprzętu elektronicznego?
•  Vacansoleil ufundowało wyjątkowy wyjazd zagraniczny na camping dla całej klasy w czerwcu 

2017 roku na Słowenii
•  juraPark Bałtów zapewni Wam niesamowity pobyt w Bałtowskim kompleksie turystycznym 

z parkiem dinozaurów
•  Farma iluzji przygotowała wizytę w ich wyjątkowym parku edukacji i rozrywki w trojanowie 

z muzeum iluzji, labiryntem luster, zatoką Piratów, mini zoo i innymi atrakcjami

Są z nami: 
 ‑ aktywna mama – Justyna Tomańska z córką Zosią Tomańską  ‑ Totoszko
 ‑ wokalista – Mariusz Totoszko 
 ‑ konrad Czarkowski „KONY” (mam talent)
 ‑ eko ‑robot „Paluszek”
‑  Organizacja Odzysku ERP Polska – organizator i fundator ogólnopolskiego projektu 

edukacyjno‑ekologicznego „zbieraj z klasą”
‑ REMONDIS Electrorecycling – lider w zakresie zbiórki i recyklingu elektrośmieci

Pb Hg Cd Li

zapraszamy do kontaktu: baterie@remondis.pl
Więcej informacji o projekcie na stronie: www.zbierajzklasa.pl

Chroń środowisko!
Bądź ekologiczny!  

Zuzyte baterie wrzucaj do specjalnych pojemników


