Vypátrajte evidenčné číslo Vašej
zbernej nádoby
detektívna úloha pre učiteľov :-)
(od 25. 3. 2013- 30.4. 2013)
Úvod:
Školičiek v projekte Recyklohry je už neúrekom:-), presne 1056 a stále pribúdajú nové.
Preto ako každý rok nás čaká inventúra zberných nádob. Viem, že táto činnosť je pre Vás
učiteľov niekedy na obtiaž a častokrát je to až detektívna úloha vypátrať na vnútornej strane
červenej zbernej nádoby lístok s evidenčným číslom nádoby (na niektorých školách vypátrať
celú nádobu) :-), ale súčinnosť pri inventúre vyplýva z výpožičky zbernej nádoby, ktorú Vám
zapožičiavame zadarmo. Ceníme si, že si nájdete chvíľku čas a inventúrny list nám zašlete.
Rozhodli sme sa však, že Vás k tejto práci trochu povzbudíme:-)
Zadanie pre všetkých učiteľov:

Každá škola, ktorá nám zašle do 30.4.2013 správne vyplnený inventúrny list s číslami nádob,
získa na účet školy 20 bodov. 20 bodov bude pridelených na IČO školy, preto stačí, keď
inventúrny list zašle do 30.4. len jedna osoba zo školy. Škola, ktorá má viacero nádob musí
na získanie 20 bodov poslať čísla všetkých červených zberných nádob, ktoré má zapožičané.
Inventúrne listy nám posielajte prostredníctvom našej web stránky www.recyklohry.sk
alebo prostredníctvom e-mailu: info@recyklohry.sk
Je potrebné, aby inventúrny list zaslali všetky školy. Tie, ktoré inventúrny list zašlú po
termíne 30.4.2013 body už nezískajú a budú vyzývané na spoluprácu e-mailom alebo
telefonátom. Preto sa s vypĺňaním inventúrnych listov poponáhľajte a zabezpečte tak pre
svoju školu 20 bodov.
Termín odovzdania prác:
30. 4 2013 do 24:00 hod – zisk 20 bodov

Inventúrny list
Názov a adresa školy: .................................................................
......................................................................................................
IČO:..............................................................................................
Kontaktná osoba: .........................................................................
Na škole máme ...... kus/kusov nádob z evidenčným číslom

..........................., (dopíšte čísla prosím)
............................,
.............................

Evidenčné číslo nádoby nájdete na vnútornej strane nádoby, nádobu musíte odomknúť a vybrať
jutové vrece, číslo by malo byť nalepené na niektorej z vnútorných stien nádoby.
Ak číslo v nádobe nenájdete, prosím, informujte nás o tom. Ďakujeme.

Evidenčné číslo začína číslicou 3 !
Tento list zašlite prosím mailom alebo poštou na: info@recyklohry.sk alebo Lamačská cesta 45,
841 03 Bratislava.
Dňa:

Veľmi pekne ďakujeme za spoluprácu.

podpis:

