Výbor T. J. SOKOL Přerov vyhlašuje:

Soutěž členů T. J. SOKOL Přerov ve sběru papíru
Předmět Soutěže:
Předmětem soutěže členů T. J. SOKOL Přerov ve sběru papíru (dále jen Soutěž), je sběr čistých novin,
časopisů, letáků, sešitů, kancelářského papíru a lepenky (dále jen „Sběrového papíru“).
Termín Soutěže:
Soutěž je vyhlášena v termínu od 1. 9. 2017 do 10. 6. 2018
Cíl Soutěže:
Podpora zájmu dětí a ostatních členů T. J. SOKOL Přerov o třídění odpadu a ochranu životního
prostředí, spojenou s environmentální výchovou.
Pořadatel se zavazuje:
V první etapě, každému ze soutěžících, který odevzdá víc jak 350 kg sběrového papíru a umístí se na
1. – 5. místě, uhradit členský spolkový příspěvek na rok 2018 ve výši příspěvku dospělého člena
(ostatním věkovým kategoriím bude snížena částka v oddílovém příspěvku). Soutěžícím, kteří
odevzdají víc jak 170 kg sběrového papíru a umístí se na 6. – 10. místě, získají voucher v hodnotě
50% výše členského příspěvku dospělého člena.
Ve druhé etapě, každému ze soutěžících, který odevzdá víc jak 222 kg sběrového papíru a umístí se
na 1. – 5. místě, udělit voucher v hodnotě 66,66 % výši členského příspěvku dospělého člena.
Soutěžící, kteří odevzdají víc jak 100 kg sběrového papíru a umístí se na 6. – 10. místě, obdrží věcný
dar.

PRAVIDLA SOUTĚŽE
1.

Do Soutěže bude zařazen/a pouze člen/ka T. J. SOKOLA Přerov, který/á má zaplacenou
příspěvkovou známku na příslušné období vyhlášeného termínu Soutěže.

2.

Přihlášení do Soutěže se provede automaticky s prvním příspěvkem odevzdaného papíru.

3.

Sbíraný sortiment:
papír - černobílé noviny, ilustrované časopisy, směs novin a časopisů, vlnitá lepenka,
počítačové sestavy, letáky, sešity, papír smíšený.

4.

Termín Soutěže:
Zahájení: 1. 9. 2017
Konec:
10. 6. 2018
Termín pro přihlášení: od 1. 9. 2017 do 31. 5. 2018
I. etapa – od 1. 9. 2017 do 10. 1. 2018
II. etapa – od 11. 1. 2018 do 10. 6. 2018

5.

Vyhodnocení Soutěže, ceny a jejich předání:
Soutěž proběhne ve dvou etapách, z nichž každá bude vyhodnocena samostatně.
5.1. Vyhodnocení první etapy a předání cen 10 nejlepším sběračům, se uskuteční na
Valné hromadě pořadatele.
Cena pro soutěžící na 1. – 5. místě

uhrazení členského spolkového příspěvku
na rok 2018
Cena pro soutěžící na 6. – 10. místě voucher v hodnotě 50 % výše členského
příspěvku dospělého člena.
Prvních deset nejlepších sběračů bude ze strany pořadatele kontaktováno za účelem
předání ceny.
5.2. Vyhodnocení druhé etapy a předání cen 10 nejlepším sběračům, se uskuteční na
akci „Ukončení cvičebního roku 2017/18“.
Cena pro soutěžící na 1. – 5. voucher v hodnotě 66,66 % výše členského
příspěvku dospělého člena.
Cena pro soutěžící na 6. – 10. místě věcný dar
Prvních deset nejlepších sběračů bude ze strany pořadatele kontaktováno za účelem
předání ceny.
6.

Vážení a evidence sběrového papíru:
Sběrový papír je možno odevzdat přímo ve sběrně (viz. kontakt níže), kde soutěžící
dostane potvrzení, které donese na vrátnici sokolovny Přerov. Kdo nemá možnost odvézt
sběrový papír do sběrny, odevzdá jej svázaný přímo na vrátnici. Zde pořadatel zajistí
převážení a evidenci.
Kontakt na sběrnu:
Pavel Tomeček – sběrné suroviny, Kojetínská ul. (směr na Bochoř, před vlečkou)
tel. 581 209 280, mobil 737 503 900
V průběhu Soutěže bude pořadatel vést průběžnou evidenci o dodaném váhovém
množství sběrového papíru u každého soutěžícího. Průběžné výsledky Soutěže budou
v období soutěžního roku zveřejněny na internetových stránkách pořadatele
www.sokolprerov.cz a na veřejné nástěnce v prostorách sokolovny Přerov.

7.

Závěrečná ustanoveni:
Pořadatel si vyhrazuje právo na případnou změnu pravidel této Soutěže, nebo na
změnu ceny pro vítěze v jednotlivých etapách Soutěže ve vztahu k aktuálnímu vývoji cen
na trhu druhotných surovin.

ZAPOJTE SE DO SOUTĚŽE A UDĚLEJTE NĚCO PRO LEPŠÍ
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ!

