EXPIRÁCIA BODOV
V nasledujúcom texte nájdete vysvetlenie procesu expirácie bodov.
Každá škola na bodový účet školy zbiera za splnené úlohy a odovzdaný elektroodpad, batérie a tonery
body, ktoré môže následne použiť na nákup odmien z katalógu odmien na našej stránke
www.recyklohry.sk.
Mnohé školy si bodíky šetria na väčšie odmeny, iné ich minú hneď po pripísaní na nákup menších
školských pomôcok.
V minulom roku sme sa presvedčili, že napriek zaslaniu výzvy na výber bodíkov, mnohým školám body
expirovali (prepadli). Iné školy si všetky body minuli v strachu, aby neprepadli, aj keď si chceli šetriť na
veľké odmeny. Aby sa tieto situácie tento školský rok neopakovali, prosím venujte nasledujúcim
riadkom pozornosť.
✓Body platia 3 školské roky
✓Body k expirácií prepadnú 1.7.2018, ostatné sa
presúvajú do ďalšieho školského roka

V prípade, že odmeny chcete mať na škole do 30.6.2018
je potrebné objednávku odoslať do 10.6.2018. Objednávky nákupu odmien môžete zasielať aj potom,
avšak len do 30.6. 2018 a nakúpené odmeny budú na školu doručené v septembri 2018.
Minimálna hodnota objednávky je 300 bodov.
Získané body sa škole zobrazujú na profile školy, na ktorý sa škola prihlási pomocou IČO a hesla na
stránke www.recyklohry.sk
Na profile školy sa zobrazuje:
„ Počet dostupných bodov“ – to znamená množstvo bodov, ktoré môžete okamžite využiť na nákup
odmien
„Body k expirácii“ –

to znamená množstvo bodov z dostupných bodov, ktoré v prípade, že
nepoužijete na nákup odmien, škole prepadnú

V nasledujúcich ilustráciách Vám ponúkam tri situácie, s ktorými sa môžete stretnúť. Modelové situácie
sú len ilustračné a poukazujú na princíp. Do úvahy treba brať, že v praxi musí mať objednávka
minimálnu hodnotu 300 bodov.

V tomto prípade má škola
dostupných 120 bodov (hodnota
bodov v druhom riadku).
Vo štvrtom riadku„ Body
k expirácii“ má tiež 120 bodov,
takže všetky dostupné body
zároveň expirujú a prepadnú ak
ich škola nepoužije na nákup
v katalógu odmien.

V tomto prípade má škola 90 dostupných
bodov (hodnota bodov v druhom riadku).
Počet bodov k expirácii je nula, škola
nemá expirujúce body. Body automaticky
prejdú do budúceho školského roka a škola
si môže body ušetriť na nákup väčších
odmien v budúcom školskom roku.

Posledná situácia je najčastejšia.
V druhom riadku – počet dostupných
bodov- je zmes bodov získaných
z posledných troch školských rokov.
V zobrazenom prípade je hodnota
nazbieraných dostupných bodov 230
bodov. Z týchto bodov expiruje 220
bodov – hodnota vo štvrtom riadku –
body k expirácii.
Stačí, ak si škola minie len expirujúce
body a 10 bodov sa škole presunie do
ďalšieho školského roka.

Dúfam, že zobrazené situácie Vám pomôžu a bodíky si bez obáv presuniete do ďalšieho školského

roka alebo si za ne nakúpite školské potreby.

