Drodzy Uczestnicy
6. Wielkiego Kasztanobrania,

tradycyjnie prosimy abyście dokładnie zapoznali się z przygotowanym
przez nas Regulaminem. Pozwoli nam to usprawnić współpracę
i sprawić, aby cała poŜyteczna akcja była prawdziwą frajdą dla
biorących w niej udział.

Regulamin akcji 6.WIELKIE KASZTANOBRANIE
A. Cel
ZaangaŜowanie społeczności przedszkolnej i szkolnej w proste działania na rzecz ochrony
przyrody (ratowanie powszechnie lubianych drzew – kasztanowców).
Środki pozyskane ze sprzedaŜy kasztanów zostaną przeznaczone na realizację
prowadzonego przez Fundację Nasza Ziemia, Programu PomóŜmy Kasztanowcom – zabiegi
pielęgnacyjne i ochronne kasztanowców na terenie Warszawy i okolic (zakup budek
lęgowych dla sikor – naturalnych wrogów szrotówka kasztanowcowiaczka).
B. Organizatorzy
Fundacja Nasza Ziemia, z siedzibą przy ul. HoŜej 3 m. 5 w Warszawie,
Urząd Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy ul. Kondratowicza 20,
Urząd Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy ul. Nowogrodzka 43,
zwani dalej „Organizatorami”.
C. Partnerzy
Astex Sp. z o.o. – odbiorca kasztanów,
D. Zasięg i Uczestnicy
Akcja jest skierowana do wszystkich szkół i przedszkoli, publicznych, społecznych oraz
prywatnych, mających swoją siedzibę na terenie Warszawy lub gmin przylegających, które
do dnia 30 WRZEŚNIA zgłoszą swój udział poprzez wypełnienie formularza on-line
zamieszczonego na stronie: www.pomozmykasztanowcom.pl
Uwaga: prosimy wybrać odpowiednio:
- Formularz zgłoszeniowy on-line „6. WIELKIE KASZTANOBRANIE – TARGÓWEK”
lub
- Formularz zgłoszeniowy on-line „6. WIELKIE KASZTANOBRANIE – ŚRÓDMIEŚCIE”
Prosimy o wybranie, które miejsce przekazywania kasztanów będzie dla Państwa
wygodniejsze: Urząd na Targówku czy Urząd na Śródmieściu. Finały podsumowujące
odbędą się odpowiednio: na Targówku i na Śródmieściu zgodnie z miejscem przekazywanie
kasztanów.
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E. Czas trwania
Kasztanobranie trwa od 30 września 2012r. do 31 października 2012r.
F. Zasady Wielkiego Kasztanobrania
Uczestnicy akcji zbierają kasztany. Zebrane owoce przedstawiciele Uczestników przywoŜą:
- na parking przy Urzędzie Dzielnicy Targówek (ul. Kondratowicza 20) „6. WIELKIE KASZTANOBRANIE – TARGÓWEK”
- na parking
przy Urzędzie Dzielnicy Śródmieście (ul. Nowogrodzka 43) „6. WIELKIE KASZTANOBRANIE – ŚRÓDMIEŚCIE”,
gdzie będzie czekał na nich samochód firmy Astex.
Samochód podstawiany będzie w godzinach 9.00 – 13.00:
- na parkingu na Targówku w kaŜdy wtorek października, tj. 2, 9, 16, 23, 30 października
- na parkingu na Śródmieściu w kaŜdą środę października, tj. 3, 10, 17, 24, 31 października
Przechowywanie kasztanów:
Kasztany muszą być przechowywane w suchym miejscu i "oddychać" - nie naleŜy ich
zamykać w szczelnie zawiązanych torbach lub pudłach gdyŜ się zepsują i staną
nieprzydatne.
Specjalne siatkowe worki dostępne będą bezpłatnie:
-w Wydziale Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Targówek w godzinach pracy urzędu,
pok. 301.
-w Wydziale Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Śródmieście w godzinach pracy urzędu,
pok. 102.
Prosimy o przechowywanie owoców właśnie w tych workach!
Do kaŜdego z worków prosimy o dołączenie kartki z nazwą Uczestnika (szkoły/
przedszkola). Worki zostaną zwaŜone w bazie firmy Astex po powrocie samochodu. W razie
braku kartki z informacją o Uczestniku, kasztany zostaną dopisane do ogólnej puli
zebranych kilogramów kasztanów.
G. Materiały edukacyjne i plakat promujący
Na stronie www.pomozmykasztanowcom.pl dostępny jest plakat promujący Wielkie
Kasztanobranie 2012 oraz materiały edukacyjne związane z programem „PomóŜmy
kasztanowcom”.
H. Nagrody, Podziękowania i Uroczyste Podsumowanie
Wszyscy Uczestnicy Wielkiego Kasztanobrania 2012 otrzymają pamiątkowe dyplomy
z podaną liczbą zebranych kilogramów kasztanów.
Nagrody:
I miejsce w kategorii Przedszkola w „6. WIELKIE KASZTANOBRANIE – TARGÓWEK”
I miejsce w kategorii Szkoły w „6. WIELKIE KASZTANOBRANIE – TARGÓWEK”
I miejsce w kategorii Szkoły w „6. WIELKIE KASZTANOBRANIE – ŚRÓDMIEŚCIE”
I miejsce w kategorii Przedszkola w „6. WIELKIE KASZTANOBRANIE – ŚRÓDMIEŚCIE”
Uroczyste podsumowania odbędą się:
26 listopada 2012 (poniedziałek) w Sali konferencyjnej w Urzędzie Dzielnicy Targówek
przy ul. Kondratowicza 20:
- o godz. 9.00 – kategoria PRZEDSZKOLA;
- o godz. 11.00 – kategoria SZKOŁY.
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28 listopada 2012 (środa) w Sali konferencyjnej w Urzędzie Dzielnicy Śródmieście przy
ul. Nowogrodzkiej 43:
- o godz. 9.00 – kategoria PRZEDSZKOLA;
- o godz. 11.00 – kategoria SZKOŁY.

Na podsumowanie zapraszamy przedstawicieli Uczestników (do 5 uczniów/ dzieci) wraz
z nauczycielami, którzy koordynowali akcję.
Podczas spotkania odbędą się warsztaty edukacyjne. Przewidziano równieŜ upominki dla
jego Uczestników.
I. Postanowienia końcowe
a) Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub ograniczenia zasięgu akcji
w przypadku wystąpienia okoliczności od niego niezaleŜnych.
b) Ewentualne zastrzeŜenia i reklamacje naleŜy składać w formie pisemnej w Fundacji
Nasza Ziemia, ul. HoŜa 3 m 5, 00-528 Warszawa do końca listopada 2012r.
Kontakt:
Ewa
Smolska-Eytner,
Koordynator
koordynator@pomozmykasztanowcom.pl, 501 535 034

3

programu

„PomóŜmy

kasztanowcom”:

