Punten
Extra punten
Vlag geplant op/in:
 2: Elke 10 Likes/Shares/Retweets op een foto van je
geplaatste vlag.
 5: locatie anders dan op speelveld die ‘klimaat
vervuilend bezig is’
 2: Posters geplakt (per 5)
 10: locatie anders dan op speelveld die betrokken
 2: Stickers geplakt (per 10)
is bij de steenkoolindustrie
 10: Mooiste aankleding
 10: rechtstreekse omgeving van de kolencentrale
 15: Creatieve aanpak
 25: het terrein van de centrale, rangeerterrein,
transportband of kolenhaven
 50: het gebouw van de kolencentrale
 100: controlekamer van de kolencentrale
Route naar Hemwegcentrale Nuon vanaf
Station Sloterdijk, Amsterdam:
Metro Isolatorweg, Amsterdam:
Pontje Hemkade, Zaandam:

Tech Tips
We gebruiken Ushahidi voor het volgen van gebeurtenissen op de dag, daarnaast kun je de app zelf gebruiken
om zelf gebeurtenissen te rapporteren.
 Download de app uit de Play Store of van Itunes, zoek naar “Ushahidi”
 Open de app en kies rechts boven de “+” en “Add Map By URL”
 Vul een naam en omschrijving in en de URL “ww.wijstoppensteenkool.nl/report”
 Kies de nieuw toegevoegde kaart.
Contact informatie
Speel je mee met de Climate Games en wil je niet via de app je acties doorgeven, dan kun je ook via SMS (alleen
via SMS, dus niet bellen) en e-mail verslag doen. Stuur je bericht naar de Climate Games Back Office (BO):
report@wijstoppensteenkool.nl
Daarnaast fietsen er ‘observers’ rond in het gebied. Zij kijken of alles volgens spelregels verloopt en kunnen
helpen met het maken en versturen van foto’s of berichten naar de BO. Zij zijn wel telefonisch bereikbaar.
Back Office
Observer 1:
Observer 2:
Observer 3:
Info Punt Sloterdijk:
Info Punt Pontje:
Arrestantengroep:
EHBO:

06-51013906
Alleen via SMS! Vermeld: teamnaam, actie, locatie, etc.
06-83342659
Voor doorgeven/laten maken van bewijsmateriaal voor score
06-83364238
Idem.
06-83364180
Idem.
06-83342624
Algemeen nummer info punt
06-83342661
Idem.
06-31198059
Voor doorgeven arrestatie. Vermeld (pseudo-)naam arrestant.
06-83364128
Enkel verzwikt? Lelijke snee opgelopen? Bel EHBO!
Natuurlijk heel veel plezier gewenst tijdens de Climate Games 2014!
En ben je geïnteresseerd geraakt en wil je graag op de hoogte blijven of actief meehelpen bij volgende acties
tegen steenkool, neem dan contact met ons op:
info@wijstoppensteenkool.nl – www.wijstoppensteenkool.nl
Climate Games After Party @ Antarctica: Amundsenweg 1 (Bos en Lommer), Amsterdam
(deur open vanaf 17:00u met eten, drinken en muziek tot vroege uurtjes)

