YARIŞMA ADI:
AREL Koleji Geri Dönüşüm İçin Yarışıyor
YARIŞMA TEMA:
Geri Dönüşüm
YARIŞMA AMACI:
Geri dönüşüm konusuna dikkat çekmek ve geri dönüşümün iklim değişikliği üzerindeki
önemli yerini kavratmak.
DÜZENLEYEN KURULUŞLAR:
AREL Koleji
YARIŞMA KOORDİNATÖRÜ:
Gizem Ergin

ŞARTNAME:
HANGİ ATIKLAR TOPLANACAKTIR?
Kampanya kapsamında sadece belirtilen kategorilerdeki atıklar kabul edilecek olup, kâğıt,
plastik, metal, pil ve mavi kapak gibi geri dönüşebilir atıkların ayrı toplanması ve toplama
sistemine teslim edilmesi gerekmektedir.
GERİ DÖNÜŞEBİLİR ATIKLAR TOPLANIRKEN NE YAPMALIYIZ?
1.

Öğrencilere geri dönüşüm ile ilgili eğitimler verilecektir.

2.

Her seviye kendi arasında değerlendirilecektir.

3.

Öğrencilerin biriktirmiş olduğu geri dönüşebilir atıklar, yarışma süresi sonunda takvimde
belirtilen tarihlerde veliler tarafından okula getirilmelidir.

4.

Atıkların okula getiriliş tarihleri boyunca, okul bahçesinde atıkları muhafaza edebilmek
amacıyla düzenekler bulunacaktır.

5.

Öğrenciler tarafından getirilen geri dönüşebilir atıklar proje koordinatörüne teslim
edilmelidir. Atık teslim eden öğrenci bilgileri, seviyesi, toplam atık ağırlık bilgisi
kaydedilmelidir.

6.

Her öğrenci topladığı geri dönüşebilir atıkların güvenliğinden, toplanmasından, yarışma
boyunca depolanmasından kendisi sorumlu olacaktır.

7.

Atık Alımından sonra teslim alındı formu fotoğrafı, tarihi ve kg bilgileri online bir sistemde
tutulmalıdır.

8.

Atık toplama yarışması sonucunda ödül kazanan öğrencilerin belirlenmesinde atık alındı
makbuzları geçerli olacaktır.

9.

Yarışmanın sonunda Belediye okuldan teslim aldığı geri dönüşebilir atıkları T.C. Çevre
ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çevre iznine sahip lisanslı toplama ayırma tesislerine
göndererek yönetim planına paralel olarak geri dönüşüm işlemlerini yaptıracaktır.

10. Öğrenciler sadece evlerindeki değil, isterse çevresindeki atıkları da toplayarak şansını
artırabilir.

YARIŞMA ÖDÜLLERİ:
Geri dönüşümle ilgilenen, geri dönüşümü sıfır atığı teşvik eden firmalara teklif götürülecektir.
İş birliği içerisinde hareket etmeyi kabul eden firmaların logolarına afiş ve tanıtım
çalışmalarında yer verilecektir. Yarışmada dereceye giren, en çok atığı toplayan öğrencilere
çeşitli hediyeler ve sertifika verilecektir.
Her seviyede ilk üç öğrenciye hediyeler verilecektir.
Teleskop, WWF hediye çeki, masa tenisi seti,

YARIŞMA SÜRECİ VE ÖDÜL TÖRENİ:
Yarışmaya katılmak isteyen öğrenciler öncelikli olarak online sisteme kayıt yaptırmak
zorundadır. Kaydını tamamlayan öğrencilerin atık toplama serüveni başlamış olacaktır.
Yarışma süresi boyunca öğrenciler sadece kendi evlerindeki değil, çevresindeki atıkları da
toplayabilir. Yarışma sonuna kadar öğrenciler atıkların depolanmasından kendileri sorumlu
olacaklardır. Atıklar sadece kâğıt, plastik, metal, pil ve mavi kapak olmalıdır. Harici atıklar
kabul edilmeyecektir. Yarışma süresi tamamlanınca atıklar okula teslim edilecektir. Teslim
sırasında ölçümleri yapılacak ve atık formu ile kayıt altına alınacak, fotoğrafları çekilecektir.
Tüm teslimat süresi tamamlandığında kazanan öğrenciler atık formlarıyla birlikte ilan
edilecek ve hediyeleri verilecektir.

YARIŞMA TAKVİMİ:
● Online Başvuru Tarihi
: 19 Nisan 2021
● Atık Toplama Yarışması Başlama Tarihi : 01 Mayıs 2021
● Atık Toplama Yarışması Bitiş Tarihi
: 31 Mayıs 2021
● Okula Getiriliş Tarihleri
: 01-04 Haziran 2021
● Ödül Töreni
: 05 veya 07 Haziran 2021 (kesin tarih
bildirilecektir.)

