Zberová súťaž SMS – Starý
Mobil Sem!
Súťaž v zbere mobilov bude prebiehať v termíne od 3.septembra
2018 do 16.novembra 2018.

Pravidlá zberovej súťaže SMS - Starý Mobil Sem!
•

Škola sa do zberovej súťaže zapojí zaslaním e-mailu na adresu info@recyklohry.sk, v ktorom
uvedie súhlas s pravidlami súťaže, meno kontaktnej osoby - koordinátora, telefónne číslo,
počet žiakov na škole a počet zberných krabíc, ktoré bude na zber potrebovať.

•

Škola sa do zberovej súťaže môže zapojiť dvoma spôsobmi:

a) Škola bude odovzdávať mobily bez evidencie jednotlivých žiakov
▪

škola získa body na bodový účet školy za odovzdané mobily, škola však
nebude zaradená do súťaže jednotlivcov a koordinátorov

b) Škola bude odovzdávať mobily s evidenciou jednotlivých žiakov a počtom nimi odovzdaných
mobilov
▪

škola získa body na bodový účet školy za odovzdané mobily a navyše bude
zapojená do súťaže o vecné ceny pre najlepších jednotlivcov a najlepších
koordinátorov

•

Každá škola, ktorá sa zapojí do zberovej súťaže, získa za každý odovzdaný mobil 10 bodov. Body
budú škole pripočítané na bodový účet školy do 15 dní od dátumu doručenia mobilov na
adresu NO Recyklohry. Po kontrole a prepočítaní mobilov bude škole pripísaný prislúchajúci
počet bodov na účet školy.

•

Do krabíc sa vhadzujú mobily bez batérie, pokiaľ je to možné. Batériu je potrebné vhodiť do
zberného boxu na použité batérie.

•

Koordinátor zberovej súťaže zaistí, aby sa v zbernej krabici nachádzali len mobily. V prípade,
že v krabici budú napríklad papiere, plastové fľaše, zvyšky jedla,..... bude škola penalizovaná
a to strhnutím 25 % z bodov za zaslanú zásielku.

•

Mobily musia byť zasielané v originálnych krabiciach označených nálepkou s logom súťaže
a musia byť odosielateľom dostatočne uzavreté a zaistené proti prípadnému otvoreniu
a poškodeniu viacnásobným prelepením lepiacou páskou.

•

Škola do krabice vloží čestné prehlásenie o počte kusov mobilov v krabici. Tlačivo čestného
prehlásenia bude voľne prístupné na stránke www.recyklohry.sk v sekcii „Na stiahnutie“. Ak

sa škola zapája aj do evidencie žiakov, do krabice vhodí aj evidenčný list, ktorí bude prístupný
v sekcii „Na stiahnutie“. Evidencia žiakov zahŕňa evidovanie mena žiaka, triedu a počet
odovzdaných mobilov.
•

Odvoz krabíc s mobilmi škola objedná cez formulár na odvoz mobilov, ktorý bude na našej web
stránke www.recyklohry.sk. Odvoz bude realizovaný cez kuriérsku službu DPD. Škola tiež môže
využiť na odoslanie plných krabíc poštu a to formou „Odpovedná zásielka“ - poštovné uhrádza
prijímateľ, zásielku podáva odosielateľ bezplatne. Výplatné uhrádza po jej dodaní adresát.

•

Škola môže plnú krabicu zaslať poštou alebo objednať odvoz cez web stránku
www.recyklohry.sk hocikedy počas vyhlásenia súťaže. Najneskôr však 16.11.2018.

•

V prípade, že bude po prepočítaní v krabici menší počet mobilov ako bude uvedený v čestnom
prehlásení, bude:

•

▪

pri evidencii na žiaka - o dané % ponížený počet zozbieraných mobilov u všetkých
žiakov danej školy

▪

bez evidencie na žiaka – o daný počet chýbajúcich mobilov upravený celkový počet
odovzdaných mobilov

Vyhodnotenie zberovej súťaže bude v kategóriách:
✓ Najúspešnejší jednotlivec (žiak, študent) – v tomto prípade musí koordinátor robiť
evidenciu jednotlivcov
▪

odmenených bude 40 žiakov, ktorí odovzdajú najväčší počet mobilov (neplatí
pravidlo len jedného víťaza len z jednej školy, tj. z jednej školy môžu byť
ocenení aj viacerí žiaci, ak dosiahnu v počte odovzdaných mobilov najlepšie
výsledky) Odmena pre najlepších jednotlivcov bude HUAWEI MEDIAPAD T3 10
LTE

✓ Najúspešnejší koordinátor – 50 koordinátorov, ktorí viedli evidenciu žiakov, a ktorých
školy nazbierali najviac mobilov v prepočte na počet žiakov školy. Odmenou pre
koordinátorov bude 50 eurová darčeková poukážka CADHOC
V prípade rovnakých výsledkov v rámci zberu (odmeny pre žiakov a koordinátorov) pristúpime
k žrebovaniu výhercov ak prevýši počet výhercov počet stanovených výhier.
✓ Okrem toho bude vyžrebovaných ďalších 200 žiakov zo všetkých zúčastnených žiakov
bez ohľadu na počet odovzdaných mobilov, ktorí budú odmenení darčekovými
balíčkami od spoločnosti Orange Slovensko.
V rámci žrebovania odmien pre žiakov sa znásobuje počet účasti žrebovania podľa prineseného
počtu MT, t.j. (koľko MT donesie žiak, toľko krát je zaradený do žrebovania). Zo žrebovania sú
vylúčený žiaci, ktorí donesú najviac MT a budú odmenení v rámci zberu MT.

Odmeny pre žiakov a koordinátorov:
- odmeny pre žiakov a koordinátorov sú podmienené evidenciou počtu odovzdaných mobilov
na žiaka
40 detí, žiakov s najväčším počtom odovzdaných mobilov získa nový tablet HUAWEI
MEDIAPAD T310 LTE
200 detí, žiakov vyžrebovaných zo všetkých zapojených účastníkov získa darčekové balíčky od
spoločnosti Orange Slovensko
50 koordinátorov, ktorí viedli evidenciu žiakov, a ktorých školy nazbierali najviac mobilov v
prepočte na počet žiakov školy získa 50 eurovú darčekovú poukážku CADHOC

