Název zdroje:
Plzeňský deník
Datum vydání:
09.06.2010
Nadpis:
Tábory dostanou pytle na třídění odpadu a ještě mohou vyhrát
Podtitulek:
Na otázky k projektu Tábory 2010 odpovídá Miroslav Bukovjan z agentury bpress - spoluautor a spolurealizátor
projektu
Strana:
5
Rubrika:
REGION
Jak vůbec vznikl projekt Tábory 2010?
Projekt Tábory 2010 je součástí informační kampaně na podporu třídění odpadu, který v Plzeňském kraji již devátým rokem realizuje
autorizovaná obalová společnost EKOKOMve spolupráci s Plzeňským krajem, Regionální rozvojovou agenturouPKa agenturou bpress. Tímto
projektem bychom rádi informovali realizátory táborů o správných pravidlech třídění, konkrétních možnostech v dané lokalitě a v neposlední
řadě chceme vybavit každý tábor, který se do projektu přihlásí, speciálními pytli na tříděný odpad.
Máte informace o tom, jak řeší tábory likvidaci odpadů?
Podobný projekt jsme už jednou před pěti lety realizovali. Víme, že se většinou na táborech odpad třídí nebo se ho snaží třídit. Mnohdy jim
však chybějí nádoby a nebo pytle, do kterých by mohli odpadky třídit. Další věcí je problematika jejich svozu v dané lokalitě. I v tomto by měl
tento projekt napomoci realizátorům táborů. Neznamená to ovšem, že to budeme my, kdo se o sebraný odpad postará, tato povinnost je i
nadále na realizátorech táborů.Myse je ale budeme snažit nasměrovat na firmy oprávněné nakládat s odpadem, popřípadě na příslušné obecní
úřady, kde se jako reálná bude jevit případná pomoc či spolupráce.
Co by tedy měli zájemci o účast v tomto projektu udělat?
Je to velmi jednoduché. Každý, kdo se chce zúčastnit projektu Tábory 2010,má možnost se nejpozději do 15. června přihlásit na e-mailovou
adresu: bukovjan@bpress.cz .Vtéto e-mailové přihlášce uvede kontakt na vedoucího tábora, místo a termín konání tábora a předpokládaný
počet dětí na táboře.Vpátek 18. června se od 18 hodin ve víceúčelovém zařízení Káčko v Dobřanech u Plzně (areál bývalých kasáren) uskuteční
krátké setkání s realizátory projektu, kde obdrží zástupci táborů zcela zdarma pytle na tříděný odpad pro tábor a dostanou další instrukce k
projektu. Zároveň budou mít možnost na tomto setkání sdělit další požadavky v souvislosti s nakládáním s odpady na táboře. Proto je účast na
tomto setkání důležitá.
Kromě toho, že tábory vybavíte pytli na třídění odpadů a pomůžete s realizací jejich svozu, chystáte také soutěž mezi přihlášenými tábory...
To je pravda. Chceme tábory také motivovat a zapojit děti do třídění. Proto je pro ně připravena soutěž spočívající v tom, že každý tábor
zapojený v projektu bude mít za úkol připravit v rámci svého turnusu dopoledne či odpoledne zaměřené na třídění odpadů. To znamená
připravit hry a soutěže s touto tematikou. Záleží na kreativitě každého tábora. Vzhledem k tomu, že nevíme, kolik táborů se do projektu přihlásí
a bylo by nereálné objet všechny tábory, vylosujeme z nich pět, kam se přijede podívat náš realizační tým včetně zástupců médií.Nazákladě
předvedeného tematicky zaměřeného programu pak tento tým určí tábor, který se zhostí tohoto úkolu nejlépe a nejzajímavěji.
Co máte připraveno pro vítězný tábor?
Vítězný tábor obdrží set táborových pomůcek v hodnotě 10 000 korun. Další čtyři tábory pak drobné věcné ceny. Nicméně jak jsem řekl,
všechny tábory účastnící se projektu budou vybaveny pytli na třídění odpadu a jsme připraveni jim poradit či pomoci, tak aby nakládání s
odpadem pro ně bylo co nejjednodušší a v souladu s příslušnými zákony a vyhláškami.

