
HUMANITARNI EKO IZAZOV - SKUPI ČEP ZA SKUPI LIJEK

Dragi učenici,
Pozivamo vas na sudjelovanje u prvom humanitarnom eko izazovu “Skupi čep za skupi lijek” koji će se
provesti u našoj Školi u vremenu od 11. - 24. svibnja 2022.

Što i zašto to radimo?
Udruga oboljelih od leukemije i limfoma (UOLL) već nekoliko godina provodi akciju "Plastičnim čepovima
do skupih lijekova", te ćemo i ove godine sudjelovati u malo drugačijem izazovu. Pripremili smo vam
izazovno natjecanje prikupljanja čepova u kojem možete sudjelovati na dva načina, u natjecateljskoj
kategoriji i slobodnoj.
Brojim našim građanima su potrebni lijekovi koji su ponekad financijski nedostižni. Sudjelovanjem u ovom
izazovu pomoći ćeš mnogima. Jednom malom promjenom ponašanja, poput odvajanja plastičnih čepova
od boce i razvrstavanja na pravo mjesto u prave humanitarne svrhe, utjecat ćeš pozitivno, a drugi i
priroda će ti biti zahvalni. Jer misliš danas, za bolje sutra.

Što želimo postići?
Cilj nam je prikupiti 50 kg plastičnih čepova u dva tjedna.

Tko može sudjelovati?
U izazovu mogu sudjelovati svi učenici i djelatnici Škole.

Sudjelovanje je moguće na dva načina:
- slobodno - prikupljanje i ubacivanjem čepova u kutiju s naznakom “Skupi čep za skupi lijek” koja

je postavljena na hodniku ispred zbornice - izradili su ju učenici naše škole te je predstavljena na
ovogodišnjem sajmu mladih inovatora - INOVA

- natjecateljski - prijavom tima do 5 učenika. Tri tima koja su prikupila najviše grama čepova u
vremenu do 24.5. do 12 sati, osvajaju nagrade.

Kako prijaviti tim za natjecanje?
Tim može imati maksimalno 5 učenika a prijavu možete učiniti najkasnije do petka 13.5.
Prijavu možete učiniti svaki dan u vremenu od 13-14 sati u učionici 3002.
Ispunjavanjem prijavnice, vaš tim će se pratiti u prikupljanju čepova te ulazite u konkurenciju za osvajanje
nagrade.

Kada i gdje se mogu predati prikupljeni čepovi?
Natjecateljski timovi svoje čepove mogu predavati u vremenu od 19.5.-23.5. od 13-14 sati u učionici
3002.
Prilikom predaje potrebno je imati potvrdu o prijavi tima koju ste učini ranije (upute gore) na koju će se
evidentirati gramaža prikupljenih/predanih čepova za svaki tim.
Predaju je moguće obaviti i nekoliko puta.

Kada ćemo znati tko je pobijedio i što je osvojio?
Zajedno želimo prikupiti 50 kg u svim kategorijama sudjelovanja.
Nagrade za natjecatelje u prikupljanju čepova su osigurane a bit će dodijeljene u utorak, 24.5. u 13 sati u
prostoru Školske knjižnice.

Sretno svima u ovom izazovu.


