Retningslinjer for Plastdugnaden 2018
•

Plastdugnaden (PD) gjelder for lag, foreninger og skoleklasser. De kan søke støtte via
bankens nettsider.

•

Deltakere gjennomfører dugnaden på eget ansvar, der en voksenperson i gruppa har
oversikt over sine deltakere og tar ansvar for sikkerhet, telling og registrering i ettertid.

•

Vi er opptatt av sikkerhet og ingen skal under noen omstendighet:
a. Gå ut i bilveg.
b. Gå ut i elver.
c. Gå ut på dypt vann eller bevege seg på kanten av stup eller glatte svaberg.
d. Risikere liv eller helse.

•

Deltakere kan hente sekker, hansker, refleksvester og sikkerhetsbrosjyrer i bankens
lokaler på de steder vi til enhver tid gjennomfører plastdugnaden. For mer informasjon,
sjekk bankens hjemmesider.

•

PD gjelder kun for søppelplukking langs innenlands strender, elver og bekker og ikke
langs kysten eller i skjærgård.

•

PD gjennomføres på eget initiativ og etter egenregistrering i Ryddeportalen til
Hold Norge Rent.

•

Plast og annet søppel plukkes samtidig. Plukk bare det som er bærbart i en plastsekk.
Vi betaler kun ut støtte per sekk eller per skoleklasse. Andre store gjenstander eller
søppelmengder bør varsles i Ryddeportalen.no eller til kommunen der du bor.

•

For å motta støtte må du selv registrere din aktivitet i etterkant av gjennomført dugnad
og legge inn nødvendig informasjon for at vi skal kunne utbetale riktig beløp. Laget vil
motta e-post fra banken med nærmere informasjon om registreringen etter den 1. sept.

•

PD er lagt opp som en tillitsbasert dugnad og tar utgangspunkt i at deltakere er ærlige
og ikke jukser om sitt bidrag. Søppel hjemmefra skal eksempelvis ikke registreres.

•

All innsamlet plast leveres på angitte oppsamlingsplasser i Ryddeportalen
(se etter ikonet for søppelkasse).

•

Privatpersoner, bedrifter samt organisasjoner utenfor vårt markedsområde i Hedmark,
Oppland, Oslo og Akershus kan ikke få støtte.

Viktige datoer i høstens aksjon:
Påmeldingsfrist: 			
Gjennomføring av aksjon:
Frist for registrering av dugnad:
Utbetaling av støtte: 		

1. september
12. og 13. september
30. september
Innen 15. oktober

