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#knækcancer



Denne bog tilhører:

Navn 

______________________

Særligt kendetegn

________________________  

Håber på at samle __________ kr. ind

TAK
fordi du samler pant ind!

Det er godt for klimaet, og pengene går til Knæk Cancer. 



Hvad er pant?
Når et af disse mærker på
en flaske eller dåse er der
pant på.
Det betyder, at den kan
genanvendes af Dansk
Retursystem.

Når du afleverer de tomer flasker og dåser i en pantautomat
i f.eks. supermarkedet, får du en kvittering.
Kvitteringen viser du ved kassen, og så får du de penge, der
svarer til panten. 

Energiforbrug
ved produktion

- ingen nye råstoffer
udvindes

Dåsen smeltes

Aluminium, der genan-
vendes, kan ikke komme 
tilbage i cyklussen, hvis 

det først har været 
brugt til andet end 

drikke- og fødevarer

En dåse kan 
blive til en 

ny dåse igen 
og igen

100 % energiforbrug
ved produktion med 

nye råstoffer

Nye råstoffer
graves op

Kun
5%

PANT



Få hjælp af en voksen til at:

Oprette en indsamling på
knaek.cancer.dk/start

Indsætte dine pantpenge
løbende på din indsamling



Har du set en af disse? 

Så aflever dem i denne kasse,
så giver jeg dem til Knæk Cancer

MVH ________________

EFTERSØGT

Klip ud og hæ
ng op

#knækcancer
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Hvor har du fundet pant?

Ved supermarkedet

På SoMe

På mors arbejde

Jeg fik en snedig idé

Jeg kender nogen, der kender nogen, der kender nogen

På grillen

Fik dem af min
kælehøne

Her:



Hvor meget
har du pantet for?

Følg din indsamling og farvelæg:

100 kr.

90 kr.

80 kr.

70 kr.

60 kr.

50 kr.

40 kr.

30 kr.

20 kr.

10 kr.



DIPLOM

                    Navn
                           

Jeg har samlet pant for                  kr.
til Knæk Cancer

 Det bedste ved at have samlet pant har været

Klip ud og hæ
ng op



TAK
   Selv den mindste indsats

 gør en stor forskel.

 #knækcancer


