
Watermark 
PLOG! Challenge

Se en plogging-

video. Undersøg 

forskellige 

plasttyper, og se 

hvilke der kan 

genbruges i dit 

område

Find 10 

efterladte plast-

madindpakninger

Brug 

genanvendelige 

bæreposer på din 

næste 

shoppingtur

Tag et 

familiemedlem 

eller ven med ud 

og plog

Undlad at bruge 

engangsflasker i 

en uge

Find 5 

plastflasker (og 

genbrug dem!)

Plog med en 

lodne ven 

(kæledyr)

Find 5 

plastikposer

Del et indlæg på 

dine sociale 

medier om at du 

plogger med 
#WatermarkPlogging

Find 5 engangs-

masker eller -

handsker

Brug 

genbrugsbestik 

til dit næste 

måltid

Deltag i en virtuel 

Zoom-plogging-

session med 

kolleger

Find 5 

aluminiumsdåser 

(og genbrug 

dem!)

Fyld en 

affaldspose med 

dit samlede 

affald

Find 3 forskellige

hjemmehørende

dyr mens du 

plogger

Find 5 kasserede

sugerør

Spred ordet! Lær

nogle nye

personer om 

plogging

Find 5 

engangshandsker

Underskriv denne

underskriftsindsamling Del et billede af det 

mest overraskende, 

du finder mens du 

plogger, til sociale 

medier med 
#WatermarkPlogging

Prøv 3 nye måder 

at reducere 

plastaffald 

derhjemme

Find 5 kasserede

cigaretter

Bland 

elementerne! 

Prøv en ny

ploggingrute

Til udvortes brug - Challenge vilkår og betingelser gælder for ikke-Xylem medarbejdere

Gå ud og 

plog! 

Friplads

For spørgsmål kontakt xylemwatermark@xylem.com

Let’s get plogging!

Uanset om du går, løber eller kører, håber vi, at du er klar til at 

plogge! 

Ligegyldigt hvordan du kommer ud og bevæger dig, opfordrer vi 

hele juni alle til at være aktive, mens vi gør noget godt for 

samfundet. Medbring en skraldepose og handsker eller en 

skraldetang, og forbered dig på at blive overrasket over alt det 

kasserede skrald, du  finder rundt omkring i dit samfund. Når du 

rydder op i miljøet, bør du også bruge lidt tid på selv at lære og 

på fortælle andre om hvordan vi kan forhindre, at plastgenstande 

når vores gader, vandveje og lossepladser. 

Er du klar til udfordringen? Udfyld fem firkanter i træk, og Xylem 

donerer $ 10 til en nonprofit efter eget valg. Kan du færdiggøre 

hele posten? I så fald donerer vi en $ 100-præmie til din 

nonprofit!

Scan QR-koden for at uploade dit udfyldte BINGO-kort, og 
besvar undersøgelsens spørgsmål inden 30. juni 2021.

https://support.worldwildlife.org/site/Advocacy?cmd=display&page=UserAction&id=1002
mailto:xylemwatermark@xylem.com

