Wytyczne do piosenki
Zadanie konkursowe:
Waszym zadaniem jest przygotowanie tekstu piosenki zachęcającego
do prawidłowego segregowania odpadów, szczególnie opakowań
wielomateriałowych, informującego o tym „co zrobić ze zużytym kartonem”
oraz na czym polega recykling.
Aby ułatwić wam pracę nad tekstem, przygotowaliśmy garść informacji, które
powodują, że ogranicza się ilość produkowanych odpadów, a te, które powstają
można odpowiednio spożytkować.
Chcemy, by przedstawione informacje były dla was inspiracją, bazą wiedzy
i pobudziły waszą kreatywność przy pracy nad tekstem. Nie musicie cytować
konkretnych haseł! Dajcie się ponieść wyobraźni! Pokażcie w swoich tekstach,
że dla młodych ludzi ważne jest dbanie środowisko naturalne. Niech piosenki
zachęcają do działania, bo razem możemy uzyskać lepsze efekty, a decydując się
na odpowiednie postępowanie w życiu codziennym, można odegrać istotną rolę
w kształtowaniu środowiska.
Nadesłane teksty będą oceniane pod względem:
• poprawności merytorycznej, wiedzy i zakresu w jakim
temat został objęty (65% punktów),
• poprawności językowej (15% punktów),
• kreatywności (15% punktów),
• zgodności z zasadami pisania tekstów piosenek (5% punktów).

Baza wiedzy
Kluczowe przesłania dotyczące korzyści dla środowiska płynących ze stosowania
opakowań wielomateriałowych podzieliliśmy na trzy filary. Niech to będzie baza
wiedzy o produkowanych przez Tetra Pak kartonach do płynnej żywności, z której
możecie wybrać tematy, o których chcecie opowiedzieć w swojej piosence.
informacje dotyczące odnawialności opakowań
wielomateriałowych, którymi są nasze kartony do płynnej żywności
oraz odpowiedzialnego pozyskiwania i certyfikacji surowców
użytych do ich produkcji.
informacje o niewielkim wpływie naszych kartonów na klimat,
niskiej zawartości plastiku i cechach ułatwiających transport.
informacje dotyczące możliwości recyklingu naszych opakowań,
procesu ich recyklingu oraz nowych produktów wtórnych, które
można wytworzyć z poddanych recyklingowi opakowań Tetra Pak.

Odnawiaj
O ZAWARTOŚCI PAPIERU W OPAKOWANIACH WIELOMATERIAŁOWYCH –
KARTONACH DO PŁYNNEJ ŻYWNOŚCI:
To opakowanie jest w większości wykonane z tektury, materiału
odnawialnego.
To opakowanie jest w większości wykonane z tektury z drewna, które jest
surowcem naturalnym.
Średnio ponad 70% masy opakowania wielomateriałowego Tetra Pak to
tektura - materiał odnawialny / pochodzenia roślinnego.
Włókno drzewne jest doskonałym surowcem, ponieważ odpowiedzialnie
gospodarowane lasy, takie jak te, z których pozyskuje się ten karton, stale
rosną, a nowe drzewa zastępują wycięte.
Używamy tylko takiej ilości tektury, aby opakowanie było stabilne,
bez zbędnej wagi.
Do produkcji opakowań Tetra Pak używamy drewna z dobrze zarządzanych
lasów i innych kontrolowanych źródeł.
Etykieta FSC ™ na tym opakowaniu gwarantuje, że tektura pochodzi z
drewna pochodzącego z odpowiedzialnie zarządzanych lasów i innych
kontrolowanych źródeł, w których nowy przyrost lasu zastępuje ścięte
drzewa.
Wszystkie kartony Tetra Pak posiadają certyfikat FSC ™.
Produkty z certyfikatem FSC ™ wspierają dobrobyt światowych lasów.
Kupując ten karton z certyfikatem FSC ™, pomagasz zachować światowe
lasy dla przyszłych pokoleń.

Ogranicz
O NISKIEJ EMISJI WĘGLA
Rosnące drzewa pochłaniają CO2 z powietrza i pomagają zmniejszyć wpływ
na klimat. Dlatego to opakowanie jest w większości wykonane z tektury,
materiału pochodzenia roślinnego / odnawialnego.
O NISKIEJ ZAWARTOŚCI PLASTIKU
Nasze kartony często zawierają 70% mniej plastiku niż typowa plastikowa
butelka na mleko lub sok. (Jest to oparte na fakcie, że w kategoriach takich
jak mleko i soki karton 1L zawiera 7-8g plastiku, w porównaniu z typową
butelką 25-30g, co oznacza 70% spadek. )
O WYDAJNOŚCI TRANSPORTU
Nasze opakowania są transportowane na płasko, po napełnieniu efektywnie
kształtowane i mogą być ponownie spłaszczone po użyciu.

Odzyskaj - Segreguj i przekaż do recyklingu
O RECYKLINGU
Opakowania wielomateriałowe – kartony do płynnej żywności nadają się do
recyklingu.
Karton jest wykonany z wysokiej jakości mocnych włókien papierowych,
które można poddać recyklingowi.
Opakowanie to wyrzucamy do pojemników lub worków w kolorze żółtym.
Po użyciu karton ten jest łatwy do spłaszczenia
i zajmuje niewiele miejsca w koszu.
Nakrętka nadaje się do recyklingu, podobnie jak opakowanie.
Zakład recyklingu miesza puste kartony z wodą w gigantycznym blenderze,
aby oddzielić różne warstwy materiału. Można je następnie poddać
recyklingowi w nowe opakowanie lub inne przydatne produkty.
Karton można przekształcić w nowe produkty papierowe, takie jak
chusteczki higieniczne, torby papierowe, kartony do jajek, artykuły
papiernicze. Cienką warstwę tworzywa sztucznego i aluminium można
mieszać z innymi polimerami i / lub przekształcić w nowe produkty, takie
jak pokrycia dachowe, skrzynie, palety i inne.
Co zrobić z pustym kartonem po mleku czy sokach?
Otwórz – opróżnij – zgnieć – wrzuć do żółtego

