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PRO ŠKOLY

Pořadatel: Sběrné suroviny UH, s.r.o.
IČO: 255 99 895
Průmyslová 1147
686 01 Uherské Hradiště
Zlínský kraj

O soutěži: Tradiční ekologická soutěž, díky
které se děti z mateřských
a základních škol zapojují do sběru
papíru, železa, kovů
a elektrozařízení.

Důležité 
termíny:

Začátek sběru 3. 9. 2018

Ukončení sběru 31. 5. 2019

Slavnostní vyhlášení 7. 6. 2019

www.ekosoutez.cz



www.ekosoutez.cz

Co sbíráme?

Papír, elektrozařízení, kovy a železo

Další informace:

Kompletní pravidla soutěže naleznete
na webových stránkách www.ekosoutez.cz
Pořadatel si vyhrazuje právo na jakoukoliv
změnu soutěže i v jejím průběhu.

Zapojit se mohou všechny mateřské a základní
školy ve Zlínském kraji.

Kdo může soutěžit?

Školy se musí přihlásit pomocí přihlášky,
která je dostupná na webových stránkách
www.ekosoutez.cz
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Jaké jsou odměny na konci celé soutěže?

www.ekosoutez.cz

2 3
Sběr papírů - kategorie: za školu

Sběr papírů - kategorie: průměr na žáka

5 000 Kč5 000 Kč
4 000 Kč4 000 Kč

3 000 Kč3 000 Kč1

2 3

2 000 Kč2 000 Kč
Dárkové

předměty
Dárkové

předměty 1
Sběr elektrozařízení

Sběr železa a kovů
Výherci soutěží na místě vyhlášení

Dárkové
předměty
Dárkové

předměty

PRO ŠKOLY



www.ekosoutez.cz

Stanete se součástí soutěže, která má smysl.
Tato soutěž, jako všechny jiné, rovněž 

potřebuje podporu, jak materiální, tak finanční.
Bez vaší pomoci by nebylo možné ekologickou

soutěž uspořádat.
Podpoříte tak třídění odpadu už v mateřských

a základních školách.

Proč soutěž podpořit?

Umístění loga vaší společnosti: 
na webových stránkách soutěže,
v propagačních materiálech,
na diplomech pro vítězné školy,
na účastnických listech
(obdrží všechny zúčastněné školy).

Co vám za podporu nabídneme my?

PRO PARTNERY

PRO PARTNERY

Diplom pro partnery ekosoutěže



O finanční podporu
(dle vašeho uvážení a možností).

O materiální podporu
(ať už vaše výrobky nebo reklamní předměty,

popř. jiné dárky pro děti).



e-mail: ekosoutez@sbernesurovinyuh.cz

telefon: 572 556 516

web: www.ekosoutez.cz

www.sbernesurovinyuh.cz

Akce se koná pod záštitou Ministerstva životního prostředí.

Záštita:




