Druga zbiralna akcija starega papirja bo potekala od torka, 17. 5. do četrtka 19. 5. 2022. Papir bomo tehtali:
- torek od 7.00 do 8.30 in od 14.00 do 15.00,
- sreda od 7.00 do 8.30 in od 14.00 do 17.00,
- četrtek od 7.00 do 8.30, 10.00 do 12.00 in od 14.00 do 15.00
Prosimo vas, da papir, ki ga boste pripeljali, pripravite v zvitkih, škatlah ali vrečkah, katerih teža ne preseže 5 kg
(papir tehtajo in prenašajo tudi otroci, ki ne morejo prenašati velikih, težkih škatel!!!). V kolikor je možno, vas
tudi prosimo, da nam pomagate pri prenosu papirja na tehtnico. Zelo bomo veseli vsakega učenca in starša
prostovoljca, ki bo pomagal pri tehtanju. Najboljše oddelke in učence prostovoljce bomo nagradili.
Veseli smo, da se akcij zbiranja papirja udeležite v velikem številu in se vam zahvaljujemo za sodelovanje, hkrati pa
vas prosimo za razumevanje in strpnost na parkirišču pri KD Mengeš, kjer bo potekalo zbiranje.
Zabojnik bo stal pri KD Mengeš – glejte tudi obvestilo na šolski spletni strani.
EKO pozdrav.
več na www.osmenges.si

teža zvitka,
škatle

do 5 kg

Učenci, če ste pripravljeni pomagati kot prostovoljci: ________________________________________________________ (ime in priimek,Hvala.
razred)
Spoštovani starši, nam želite pri tehtanju priskočiti na pomoč kot prostovoljec/prostovoljka? (otrok naj odrezek odda pomočnici ravnatelja)
Prosimo, zapišite svoje ime in priimek: _____________________________________________, gsm: ____________________________
Vpišite, kateri dan in uro bi nam lahko priskočili na pomoč: ______________________________________________________________
Najlepše se vam zahvaljujemo. Pred zbiralno akcijo vas bomo kontaktirali.

Podpis: ___________________________________
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