SPELREGELS
Tijdens het opruimen van zwerfafval vragen wij jullie rekening te houden met de coronamaatregelen en de volgende
veiligheidsadviezen op te volgen:
Raap je afval met mensen buiten je huishouden? Zorg dat je maximaal met 1 persoon op pad gaat en houd 1,5 meter
afstand van elkaar. In je eentje of met je huishouden opschonen blijft het veiligst.
Blijf zoveel mogelijk in je eigen buurt/omgeving wanneer je zwerfafval raapt.
Blijf uit de buurt van kwetsbare mensen zoals ouderen en mensen met een zwakke gezondheid.
Draag altijd rubber of latex handschoenen als je zwerfafval raapt. En gebruik een grijper. Gebruik je
wegwerphandschoenen, gooi ze dan na het opschonen bij het restafval.
Vind je zwerfafval dat je niet vertrouwt? Laat het liggen.
Gooi zwerfafval direct weg in een afvalzak.
Deel geen handschoenen, grijper of drinkfles.

Algemene regels:
Hou altijd 1,5 meter afstand van anderen.
Ga niet naar buiten als je koorts of andere griepverschijnselen hebt.
Maak je handen vaak en goed schoon. Was ze minimaal 20 seconden met zeep.
Schud geen handen en raak je gezicht niet aan.
Gebruik papieren zakdoekjes en gooi ze direct na gebruik weg in een afvalbak.
Hoest of nies in je elleboog.

SPELREGELS | voor kinderen

Alle kinderen krijgen een Afvalbingokaart
en een pen.

Ga samen met de kinderen naar buiten
om het rondzwervend afval op te ruimen
en laat ze speuren naar alle voorwerpen
op de Afvalbingokaart.

Alles afgevinkt? Dan heb je BINGO en
een prijs verdiend! De
Afvalbingokaart is de prijs (het is een
groeipapiertje)!

Let op: Zijn er Afvalbingokaarten en of pennen over?
Graag apart houden en mee terug geven aan de gemeente!

SPELREGELS
SPELREGELS | voor volwassenen
Naast een schone en opgeruimde buurt maak je ook kans op mooie prijzen! Lees hieronder hoe je kans maakt op deze
prijzen.

Checklist
Opschoonmaterialen & hulpmiddelen verzorgt door de gemeente
Afvalbingo-tas met:
Instructies & spelregels Afvalbingo
Cijfer (0-9) Stickers
Benodigdheden voor de kinderen (indien zij meedoen)
- Afvalbingokaart
- Pennen
- Prijzen

To-do
Maak foto’s* tijdens het opruimen
Het is leuk om tijdens het opruimen van zwerfafval foto’s te maken. Je kan bijvoorbeeld een foto
maken voor en na de opschoonactie, een zwerfie (een selfie in actie tijdens het zwerfafval
opruimen), een foto van een ander tijdens het opruimen, etc. Kortom: wees creatief
Maak een unieke bingocode
In het Afvalbingo-pakket zitten stickers met cijfers (0 t/m 9).
Na afloop dien je alle volle ingezamelde afvalzakken** met zwerfafval te verzamelen en te voorzien van de
bijgeleverde stickers.
Vervolgens maak je een unieke code en een foto.
Op de foto willen we de ingezamelde afvalzakken en code duidelijk zichtbaar
ontvangen. Mochten jullie zelf ook op de foto willen, hou dan wel 1,5 meter afstand van elkaar
Mail je foto* met unieke Afvalbingo-code
Stuur vóór maandag 20 september de foto met de code in naar:
teamschoon@debries.eu
Vermeld de volgende gegevens:
- Onderwerp mail: Afvalbingo WCD en vermeld de gemeente naam
- In de mail: groeps-/verenigingsnaam, naam contactpersoon, telefoonnummer, naam gemeente
en mocht je er nog iets leuks bij willen vermelden, dat mag natuurlijk altijd!

* Door inzending van foto’s geef je toestemming aan de gemeente en De Bries om de foto’s te gebruiken
en/of te publiceren in diverse mediakanalen (waaronder social media).
**Er is geen minimaal of maximaal limiet op het aantal ingezamelde afvalzakken met zwerfafval.

