Věnuj mobil a pojeď do ZOO
Recyklohraní aneb Ukliďme si svět spolu se společností ASEKOL vyhlašuje nový - již 10. ročník kampaně
Věnuj mobil a pojeď do ZOO. Jako minulý rok, opět získáte za každý odevzdaný mobilní telefon 3 body
na váš účet v programu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět a dále navíc můžete vyhrát výlet pro jednu
třídu s exkurzí na recyklační linky a návštěvu zoologické zahrady v Jihlavě.
Tento ročník nově probíhá spolu s Podzimní sběrovou kampaní od 26. srpna do 15. listopadu 2019.
Jak se zapojit
•

Informujte o vyhlášení soutěže své žáky a studenty, využít můžete i plakátek – ke stažení je zde.

•

Objednání svozu minimálně 20 ks mobilních telefonů v termínu od 26. 8. 2019 do 15. 11. 2019.

Co získám
•

Za každý mobilní telefon (funkční i poškozený) vám na váš účet v projektu Recyklohraní aneb
Ukliďme si svět připíšeme 3 body.

•

Současně 4 školy s nejvyšším podílem sebraných mobilních telefonů na žáka získají výlet pro
jednu třídu s exkurzí na recyklační linku a návštěvu zoologické zahrady v Jihlavě.
(Upřesnění vyhodnocení výsledků: Bude se jednat o 3 školy bez rozdílu počtu žáků ve škole s tím,
že nejnižší počet žáků bude pro výpočet výsledků 15 – to se týká škol, které v IS Recyklohraní
vykazují počet žáků 14 a méně. Čtvrtá škola bude vybrána mezi školami s 300 a více žáky.)

Jak objednám svoz
1. Mobilní telefony sbírejte odděleně od ostatního elektra a uchovávejte je mimo dosah žáků a
studentů školy. Můžete je odevzdat včetně baterií a nabíječek, ale není to podmínka.
2. Od 26. 8. 2019 do 15. 11. 2019 je možné objednávat svoz nasbíraných mobilních telefonů.
3. Způsob objednávání svozu vyberte podle toho, zda vaši školu sváží běžně společnost ASEKOL
nebo společnost ELEKTROWIN. Instrukce jsou k dispozici zde v záložce „Věnuj mobil a pojeď do
ZOO“.
4. Ke každému svozu mobilních telefonů nezapomeňte přiložit ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ, které je
podkladem pro připsání bodů na váš účet u Recyklohraní. Ke stažení je také zde v záložce „Věnuj
mobil a pojeď do ZOO“.
Vyhodnocení
Výsledky soutěže budou vyhlášeny do konce ledna 2020.
Kritériem pro vyhodnocení výherců výletu bude přepočet sesbíraných mobilních telefonů na žáka.
1. 3x výlet pro jednu třídu – přepočet na žáka bez rozdílu velikosti školy
2. 1x výlet pro jednu třídu – přepočet na žáku pro školy s vyšším počtem žáků, tj. nad 300
Upozornění: Pro přepočet mobilů odevzdaných na jednoho žáka školy bude počítáno s minimálním
počtem 15 žáků školy.
Více informací o minulých ročnících soutěže naleznete na www.recyklohrani.cz nebo
na www.venujmobil.cz. V případě dotazů nás, prosím, neváhejte kontaktovat na infolince
Recyklohraní 739 280 887 nebo emailové adrese info@recyklohrani.cz.

