Jarní sběrová kampaň se soutěží
Soutěž probíhá od 1. 3. do 31. 3. 2021
Odměny pro nejaktivnější školy v každém kraji i pro absolutní vítěze z celé ČR

Hrajte s námi, budeme rádi, když se připojíte!
Společnost ECOBAT vyhlašuje soutěž ve sběru baterií a akumulátorů.
Společnost ELEKTROWIN vyhlašuje soutěž na podporu sběru vybraných druhů elektrospotřebičů.

Harmonogram:

od 1. 3. do 31. 3. 2021 – sběr a objednávky svozů
duben 2021 – dokončení svozů
do 10. 5. 2021 – vyhodnocení soutěže a vyhlášení výsledků

Ceny

POUKÁZKY NA NÁKUP V ŘETĚZCI KAUFLAND
BATERIE:
1)

2)

3)

1)
2)

3)

Nejlepší školy v každém kraji v přepočtu kg / na žáka školy získají
(bez rozdílu v počtu žáků školy):
za 1. místo – poukázky v hodnotě 3 000 Kč
za 2. místo – poukázky v hodnotě 1 500 Kč
Nejlepší školy v každém kraji s nejvyšší celkovou hmotností odevzdaných baterií
(bez rozdílu v počtu žáků školy) získají:
za 1. místo – poukázky v hodnotě 3 000 Kč
za 2. místo – poukázky v hodnotě 1 500 Kč
Absolutní vítěz v každé z kategorií získá poukázky v hodnotě 5 000 Kč.
ELEKTRO:
Nejlepší škola v každém kraji v přepočtu kg / na žáka školy získá
(bez rozdílu v počtu žáků školy) poukázky v hodnotě 3 000 Kč.
Nejlepší škola v každém kraji s nejvyšší celkovou hmotností odevzdaných vybraných
druhů elektrospotřebičů získá poukázky v hodnotě 3 000 Kč (bez ohledu na počet žáků
školy)
Absolutní vítěz v každé z kategorií získá poukázky v hodnotě 5 000 Kč.

Chcete podpořit sběr a informovat i občany v okolí školy? Vytvořte se svými žáky a studenty plakát nebo napište článek
s výzvou do místního časopisu či radničních listů.

Současně jsou k dispozici plakáty na propagaci sběru na www.recyklohrani.cz v sekci „Ke stažení“.
Do soutěže se zapojíte, když v období soutěže obvyklým způsobem objednáte svoz prostřednictvím formuláře na webu
www.recyklohrani.cz
Více informací Vám poskytneme na emailové
739 280 887, kde zodpovíme všechny Vaše dotazy.

adrese

info@recyklohrani.cz

nebo

na

telefonu

Pravidla sběru elektrozařízení naleznete v dokumentu: Elektrozařízení – praktické a bezpečnostní instrukce

Pravidla soutěže:
•
•
•
•
•
•
•
•

do vyhodnocení soutěže budou zařazeny všechny školy, které si v období od 1. 3. do 31. 3. 2021 objednají 1x odvoz
sběrného boxu na baterie, nebo odvoz vysloužilých elektrospotřebičů,
minimální počet žáků pro přepočet kg na žáka je 15 žáků školy,
vyhodnocení soutěže proběhne do 10. 5. 2021,
výsledky budou zveřejněny na webových stránkách www.recyklohrani.cz,
výherci budou informováni prostřednictvím své kontaktní osoby,
poukázky na nákup v řetězci Kaufland pro vítěze soutěží budou doručeny do vítězných škol do 30 dnů po vyhlášení
výsledků soutěže,
pořadatel soutěže je oprávněn bez náhrady pozměnit nebo upravit podmínky či soutěž pozastavit, odvolat, anebo zrušit,
či jednostranně změnit nebo doplnit její podmínky,
výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně v penězích.

