Pravidla

sběrové soutěže:
Základním cílem je sběr následujících komodit druhotných surovin: papír, plastová víčka od PET lahví a hliníkové obaly žáky
přihlášených účastnických škol. Tyto školy si pro nasbírané druhotné suroviny objednávají pravidelně vývozy, za které dostávají zaplaceno v rámci platného ceníku pro dané časové období.
 ontakt pro sjednání termínu odvozu pro
K
Prahu a Středočeský kraj:
Kontaktní osoba:
Mobil:
E-mail:

Lukáš Březina
775 865 337
lukas.brezina@sber-suroviny.cz

 ontakt pro sjednání termínu odvozu a výkupních cen pro
K
Plzeňsko:
Kontaktní osoba:
Mobil:
E-mail:

Petr Jež
725 824 680
petr.jez@doos-trade.cz

 ontakt pro sjednání termínu odvozu a výkupních cen pro
K
Jižní Čechy:
Kontaktní osoba:
Mobil:
E-mail:

Tomáš Syrovátka
727 944 797
dispo@austrian-recycling.com

 závěrka vývozů pro nadcházející týden končí vždy každý
U
čtvrtek ve 12:00 hodin. Vývozy si prosím objednávejte v dostatečném časovém předstihu.
Vývozy po ukončení soutěže (od 10. 6. 2017) si můžete objednávat libovolně dál dle vašich potřeb, ale již nebudou zahrnuty do výsledků.
Objednat si můžete následující druhy kontejnerů:
a. malý – otevřený
[12m3]
pro „bleskový“ sběr
pojme cca 3 tuny papíru
b. střední – otevřený
[22m3]
pro „bleskový“ sběr
pojme cca 5 tun papíru
c. velký – otevřený
[34m3]
pro „bleskový“ sběr
pojme cca 8 tun papíru
d. střední – uzavřený
[22m3]
max. na 1 týden
pojme cca 5 tun papíru
e. velký – uzavřený
[34m3]
max. na 1 týden
pojme cca 8 tun papíru

 akládku papíru si zařizuje každá škola vlastními silami (řiN
diči mají za úkol „pouze“ v pořádku a v čas přivézt / odvézt
kontejner).
 průběhu celé soutěže evidujeme dovezené množV
ství surovin. Každý měsíc naleznete aktuální výsledky na našich stránkách: www.sberovasoutez.cz nebo
www.sber-suroviny.cz. Do 16. 6. 2017 obdržíte poštou celkové vyhodnocení.
 a sběr víček, hliníkových obalů vám dodáme v nejbližším
N
možném termínu po objednání speciální LDPE pytle / plastové nádoby. Plné pytle, jen námi dodané a řádně zavázané,
se sváží se sběrem papíru (v případě plného vytížení i samostatně). Při objednávání odvozu sběru vždy nahlaste, zdali
chcete odvézt i plné pytle s víčky, hliníkovými obaly, včetně jejich počtu. Řidič vám za ně následně předá pytle nové.
Účast ve sběru víček, hliníkových obalů je podmíněna účastí
ve sběru papíru.
 okud máte objednaný uzavřený kontejner a sbíráte i víčka
P
z PET lahví, nejdříve do kontejneru naložte papír a až poté
víčka - pouze v námi dodaných a zavázaných pytlích / plastových nádobách (budou tedy stát u vrat kontejneru).
 by se předešlo případným chybám při evidenci, kontakA
tujte nás prosím po odvozu (nejlépe e-mailem) a nahlaste
počty pytlů, které jste po řidiči odevzdali. Můžeme okamžitě provést kontrolu a předejít tomu, že se některé dovezené
pytle s víčky, hliníkovými obaly započítají omylem k někomu
jinému.
 o Velké ceny EURO WASTE a Českých sběrných surovin se
D
můžete přihlásit:
a. elektronickým formulářem: www.sberovasoutez.cz
nebo na
www.sber-suroviny.cz
b. poštou: 	České sběrné suroviny a.s.,
U Dýhárny 916, 278 01
Kralupy nad Vltavou

