Jesenná Recyklohráčska previerka (2.9.- 18.9.2015)

1. Aké zviera je maskotom Recyklohier?
- Ježko Asík
2. Uveďte kontakt (telefónne číslo aj email), na ktorom sa vždy dozviete aktuálne
informácie o Recyklohrách.
- info@recyklohry.sk, +421 232 118 801
3. Ako sa volá spoločnosť, ktorá je organizátorom projektu Recyklohry?
- ASEKOL SK
4. Stručne opíšte čo je zmyslom projektu Recyklohry.
Cieľom projektu je prehĺbiť znalosti žiakov v oblasti triedenia a recyklácie odpadov a
umožniť im osobnú skúsenosť so spätným odberom použitých drobných
elektrozariadení a batérií.
5. Napíšte celkový počet bodov Vašej školy. Koľko z nich je k expirácii?
- Individuálna odpoveď
6. Čo sú to body k expirácii? Ako často expirácia prebieha? Týka sa všetkých škol?
Body k expirácii sú také body, kterých platnosť končí 30.6. daného školského roku.
Expirácia prebieha každoročne, ale dotýka sa len tých škol, ktorých body sú staršie ako
3 školské roky.
7. Za čo všetko sa v Recyklohrách dajú body získať a akým sposobom je možné ich
využiť?
Školy získavajú body za zber vyradeného elektra a batérií, za vyhlásené úlohy,
bonusové úlohy, či za čistotu zberných nádob.
8. Stručne popíšte postup objednávania odvozu elektrozariadení a batérií.
Po naplnení zbernej nádoby aspoň na 90 % sa škola prihlási do svojho konta na
stránkach www.recyklohry.sk. Vpravo dolu vyskočí roletkové okno, zvolí sa možnosť
Odvoz elektrozariadení a batérií - Asekol SK, upresnia sa počty kusov nazbieraných
elektrozariadení a batérií a formulár sa odošle.
9. Uveďte aspoň 5 príkladov elektrozariadení, ktoré sa v rámci Recyklohier zbierajú
do červenej zbernej nádoby.
- Napr.: fény, kulmy, elektrické holiace strojčeky, elektrické hračky a hracie konzoly,
klávesnice, počítačové myši, kalkulačky, rychlovarné kanvice…

10. Uveďte aspoň 5 príkladov takých zariadení, ktoré sa do červenej zbernej nádoby
nesmú vhadzovať.
- Napr.: žiarovky, žiarivky, batérie, televízory, zariadenia vačších rozmerov než je
zberná nádoba.
11. Ako znie názov poslednej zverejnenej úlohy v Recyklohrách?
- Oslavy Dňa Zeme. Akceptovala som však aj odpoveď Jesenná previerka, nakoľko
sa táto otázka otázka dala pochopiť aj z tohto hľadiska.
12. Aká je minimálna výška objednávky z katalógu odmien? Uveďte počet bodov.
- 300 bodov
13. Vypíšte názvy všetkých piatich albumov zverejenených na našej stránke
www.recyklohry.sk.
Albumy sa nachádzajú v sekcii Fotogáleria a sú to tieto:
- Ako sme hľadali a odstraňovali brloh Šrotonátora
- Enviro-stromčeky
- Karneval s Recyklohrami
- Charitatívna odpadová šarkaniáda
- Deň Zeme
Počas toho, ako bola Jesenná previerka vyhlásená pribudol ďalší album s názvom: 1.
Európsky deň recyklácie batérií
14. Onedlho, presnejšie 9. septembra 2015 sa po prvý raz uskutoční významný
európsky deň. Malá nápoveda: tento deň je zároveň dňom narodenia slávneho
talianskeho lekára a fyzika Luigi Galvaniho (1737). Viete aký deň budeme
oslavovať?
1. Európsky deň recyklácie použitých batérií a akumulátorov

