
 

Velká podzimní soutěž ve sběru elektrozařízení 

Získejte pro svou školu dvojnásobný počet bodů za veškeré odevzdané elektrozařízení a 

soutěžte o zajímavé bonusy! Společnost Asekol vyhlašuje výjimečnou soutěž na podporu sběru 

elektrozařízení a je připravena aktivní školy opravdu štědře odměnit!  

KDY bude soutěž probíhat?   Od 10. září do 30. listopadu 2011  

Co Vás čeká? 

 Dvojnásobek bodu za předaná elektrozařízení  

6 bodů za 1 kg veškerého drobné a volně loženého elektrozařízení 

2 body za 1 kg velkého elektra (TV obrazovky, PC monitory a také velká bílá technika – mimo 

chlazení) 

 Krajské vyhodnocení nejaktivnějších škol  

Hodnotí se množství kg odevzdaného elektrozařízení v rámci projektu Recyklohraní v přepočtu 

na jednoho žáka školy. Do množství předaného elektrozařízení se započítávají všechna 

předaná elektrozařízení tj. včetně chlazení!! První tři školy se vyhlašují v každém kraji. 
 

1. místo kraj – 10. 000 bodů na účet v Recyklohraní 

2. místo kraj – 5.000 bodů na účet v Recyklohraní 

3. místo kraj – 3. 000 bodů na účet v Recyklohraní  

 Celostátní vyhodnocení nejlepší školy 

Nejlepší škola z celé ČR vyhodnocená dle předešlého odstavce získá 100.000 Kč na nákup 

učebnic, školních pomůcek nebo počítačového vybavení. 

 Šťastných deset 

Ze všech škol, které si ve výše uvedeném období objednají alespoň 1x odvoz elektrozařízení, 

vylosujeme 10, které získají bonus 10. 000 Kč na nákup učebnic, školních pomůcek nebo 

počítačového vybavení. 

 Odměna pro koordinátory 

Každý koordinátor Recyklohraní, jehož zapojená škola odevzdá více, než 1000 kg 

elektrozařízení (včetně chlazení) získá exkluzivní sadu per (propiska + mikrotužka značky 

Parker) 

Podrobný harmonogram soutěže 

1. 9. – 30. 11. 2011 Možnost objednat běžným způsobem (přes webové stránky 

Recyklohraní) odvoz elektrozařízení 

1. 12. – 20. 12. 2011 Dokončení posledních svozů a zpracování dat pro vyhlášení vítězů 

do 15. 1. 2011 Vyhlášení vítězů krajských soutěží i celorepublikového finále, losování 

10 šťastných škol ze všech zúčastněných a oficiální vyhlášení výsledků 

celé soutěže 

do 15. 1. 2012 Připsání všech bodů na účet škol 

 

Veškeré informace k soutěži najdete na webových stránkách www.recyklohrani.cz . 

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat také na lince Recyklohraní 844 100 101. 

http://www.recyklohrani.cz/

