Wielka zbiórka płyt CD/DVD

Nasza szkoła włączyła się w ogólnopolską akcję organizowaną przez Klub Obrońców Planety Wielka zbiórka płyt CD/DVD
. Celem akcji jest zbieranie płyt CD i DVD. Już niebawem w naszej szkole pojawią się
specjalnie oznaczone kartony, do których należy wrzucać płyty.

Podajemy kilka ważnych informacji:

Jakie płyty zbieramy?

Zbieramy wszystkie niepotrzebne płyty CD/DVD bez względu na ich zawartość. Mogą to być
płyty z muzyką, filmami, programami komputerowymi, jak również płyty z danymi, które
zapisałeś dzięki nagrywarce w swoim komputerze. Ważne jest, aby płyta, którą i tak miałbyś
wyrzucić do śmietnika, trafiła do punktu zbiórki w twojej szkole. Tylko w ten sposób, poprzez
selektywną zbiórkę, możemy oczyścić naszą planetę ze śmieci, których rozkład szacuje się na t
ysiące lat
!

Najczęstsze pytania:
1. Czy mam pewność, że płyta, jaką przekazuję w akcji, nie będzie odtwarzana?
Żaden z pracowników organizatora zbiórki nie będzie przeglądał zawartości płyt. Jeżeli taka
deklaracja nie wystarczy, można płytę porysować odstrony zadruku, tak aby uszkodzić
metalizację na płycie. Takiej płyty już się nie odtworzy.
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2. Czy płyta może być uszkodzona?
Tak, płyty, które zbieramy, mogą być uszkodzone. Mogą być popękane i mocno porysowane.
Nie zbieramy płyt z zamysłem ich odtwarzania. Zebrane płyty zostaną ponownie przetworzone
na surowiec, z którego być może zrobiona będzie obudowa twojego nowego telewizora.
3. Czy płyta w opakowaniu też będzie przyjęta w punkcie zbiórki?
Nie, zbieramy same krążki bez opakowań. Opakowanie jest zrobione z innego surowca niż
płyta. Należy więc płytę wyjąć i przekazać sam krążek bez opakowania.

Klub Obrońców Planety to nie tylko akcja, dzięki której pomożesz chronić środowisko Ziemi, ale
też świetna okazja do zdobycia dla Twojej klasy materiałów edukacyjnych: wybranych
odcinków programu "Galileo" emitowanego w TV4, filmów animowanych z cyklu "Było
sobie...
"
oraz encyklopedii, słowników i przewodników wydawanych przez wydawnictwo
PWN
.

Więcej o akcji możesz przeczytać na: klubobroncowplanety.pl .
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