
       

 
 

Prügipolitsei mängureeglid 

1) Prügipolitsei mäng (edaspidi Mäng) on ajavahemikul 26.09.2011 kuni 12.10.2011 toimuv 

keskkonnaalane mänguline aktsioon Tallinna üldhariduskoolide õpilastele, mida korraldab 

jäätmekäitluskampaania Prügihunt 2011 raames Tallinna Keskkonnaamet (edaspidi Korraldaja), 

aadress Harju 13, 10130 Tallinn, Eesti. 

2) Mängu auhinnad: 

1. I auhind: Kalev Spa veekeskuse külastus tervele klassile (2h) 

2. II auhind: klassiekskursioon Hansabussiga (väärtuses 200€) 

3. Kingitus Mängus osalejatele: kinoseanss - mängufilm „Kolm Musketäri“ 3D 

4. Muud meended ja kingitused Prügihunt 2011 kampaania toetajatelt ning koostööpartneritelt 

3) Mängus võivad osaleda kõik Tallinna koolide 4.-9. klassi õpilased.  

4) Mänguga seotud lõpuüritus toimub 18. oktoobril Coca Cola Plaza’s. 

5) Mängus osalemiseks tuleb: 

Koostada vähemalt 10-ne liikmeline võistkond, kuhu kuuluvad ühe klassi õpilased ning 

klassijuhataja või võistkonda juhendav õpetaja. Võistkonnal tuleb mängus osalemiseks saata 

vabas vormis e-kiri  aadressile prygihunt@tallinnlv.ee, milles on ära toodud  

 võistkonna ja kooli nimi ning klass,  

 võistkonnaliikmete nimekiri,  

 juhendava õpetaja nimi,  

 võistkonna kontaktandmed (e-posti aadress ja telefon).  

6) Mängu eesmärk on märgata ja ja dokumenteerida jäätmete väärkäitumine (näiteks erinevate 

jäätmeliikide segamist või ohtlike jäätmete kogumist olmeprügi konteinerisse või vajaliku 

konteineri puudumine jne) kooli- ja koduümbruses.  

7) Mängus osaleva võistkonna ülesandeks on leida ja dokumenteerida neli (4) jäätmetega 

väärkäitumise juhtu ning edastada need Tallinna Keskkonnaametile koos fotomaterjali ja 

kirjeldusega, milles on ära toodud väärkäideldud jäätmete leidmise koht ning aeg. 

Aktsepteeritavad on nii telefoniga kui ka fotokaameraga tehtud fotod.   

8) Nelja jäätmete väärkasutusjuhtumi dokumendid (kuni kaks fotot ja kirjeldus kuni 500 tähemärki 

ühe juhtumi kohta) tuleb saata hiljemalt 12. oktoobriks Tallinna Keskkonnaameti e-posti 

aadressile prygihunt@tallinnlv.ee  
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9) Saadetud jäätmete väärkasutusjuhtumeid hindavad piltide ja kirjelduse alusel jäätmekäitluse- ja 

keskkonnaeksperdid. Punkte jagatakse 10 palli süsteemis, sõltuvalt jäätmete asukohast (mida 

lähemal asub prügi väärkasutusjuhtum igapäevasele elukeskkonnale – kodule, koolile, seda enam 

punkte on võimalik teenida). Lisapunkte annab avastatud prügi väärkasutusjuhtumi ohtlikkus 

keskkonnale, samuti on võimalik teenida lisapunkte operatiivse tegutsemise eest. Nelja avastatud 

juhtumi eest on maksimaalselt võimalik teenida 40 punkti, millele lisanduvad punktid 

keskkonnaohtliku leiu ja/või nelja juhtumi avastamise kiiruse eest.  

10) Mängu käigus avastatud jäätmete väärkäitlusjuhud koos fotodega laetakse Tallinna 

Keskkonnaameti poolt üles Prügihundi kontole Facebookis. Samuti annab Tallinna 

Keskkonnaamet kõigile Mängus osalevatele võistkondadele tagasisidet leitu kohta. 

11) Registreerudes Mängus osalejaks kinnitavad osalejad enda kohta esitatud andmete õigsust, 

nõustuvad Mängu reeglitega ning annavad Tallinna Keskkonnaametile loa esitatud andmete 

kaudu nendega ühendust võtta. Mängus osalevad võistkonnad annavad Tallinna 

Keskkonnaametile ühtlasi õiguse  avaldada saadetud fotosid Facebookis ning muudes Tallinna 

Keskkonnaameti materjalides, samuti õiguse edastada fotosid kolmandatele isikutele 

(maaomanikele, ajakirjandusele). 

12) Mängu žürii avaldab enim punkte saanud võistkonnad 

18.10.2011 kell 12:00 Coca-Cola Plazas toimuval Prügipolitsei 

lõpuüritusel. Kutsed/pääsmed lõpuüritusele saadetakse 

osalenud võistkondadele täiendavalt.  

Kampaaniat toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus 

 

Lisainformatsioon:  

 

Katrin Rannama 

Tallinna Keskkonnaameti jäätmehoolde osakonna peaspetsialist 

Tel: 640 45 34 

E-post: katrin.rannama@tallinnlv.ee  

Kampaania veebileht: http://www.tallinn.ee/prygihunt 

Prügihunt Facebookis: Prügihunt 
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