
Handsker (måske du har nogle gamle liggende, så du ikke skal købe nye)
Affaldsposer (gerne brugte) til at indsamle affald. Tag gerne flere med, så du kan
sortere affaldet
Gribetang, hvis du/I har en
Tøj der passer til det danske vejr (hold øje med vejrudsigten)
Vægt i en eller anden form, hvis du I/har en (f.eks. badevægt eller kuffertvægt)
Print-selv kildesortering, så du evt. kan samle affaldet i bunker ud fra affaldstype

OPRYDNINGSGUIDE
World Cleanup Day 19. september 2020

FORBEREDELSE

DET SKAL DU BRUGE PÅ SELVE DAGEN

SÅDAN HÅNDTERER DU DIT AFFALD

DOKUMENTATION

Find et område hvor du/I gerne vil rydde op (f.eks. kystområde,
stranden, lokalområde, skoven etc.)
Inviter gerne andre til at være med på din rute. Hvis du har lavet et
event på Facebook, så del det gerne med alle, du kender. Vi deler det
også meget gerne på vores hjemmeside
Kontakt evt. lokale virksomheder eller supermarkeder og hør, om de vil
sponsorere kaffe eller snacks på dagen for en god sag 
Download App'en WasteHunters. Vi har udarbejdet en tutorial, så du
nemt kommer i gang 

Sorter efter bedste evne i forskellige typer affald: cigaretskodder, plastik, pap,
metal, glas, papir etc. 
Har du samlet meget affald, bør du aflevere det på en genbrugsstation eller
aftale nærmere med din kommune. Har du samlet mindre mængder, kan du
sortere det med dit almindelige affald
Hvis du ikke medbringer en vægt, så er tommelfingerreglen, at en stor affaldssæk
vejer omkring 10 kg, hvor en bærepose vejer mellem 1,5-2 kg. 

Du må meget gerne dokumentere det affald, du indsamler. Del gerne på de
sociale medier med følgende hashtags: #wcddk, #wcddk20, #worldcleanupday
og/eller #plasticchange
Du er velkommen til at indsende billeder af dine "fund" til mfu@plasticchange.org
Vi ser meget gerne, at du vejer det indsamlede affald, da det er en central del af
dagen. Når du har vejet dit affald, så send hjertens gerne det samlede antal kilo til
os (samme mail)

God fornøjelse og tusinde tak for dit engagement!

Privatperson


