Zberová súťaž SMS – Starý
Mobil Sem!
Súťaž v zbere mobilov bude prebiehať v termíne od
07. septembra do 30. októbra 2021.

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 boxov, 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 kompletný mobil 10
bodov. Po kontrole a prepočítaní mobilov bude škole pripísaný prislúchajúci počet bodov na
účet školy.

•

Do zberných boxov 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 zbernom boxe nachádzali len mobily (nie tablety,
prehrávače,...) V prípade, že v boxe 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 zberných boxoch označených nálepkou s logom
súťaže a musia byť odosielateľom dostatočne uzavreté a zaistené proti prípadnému
otvoreniu a poškodeniu viacnásobným prelepením lepiacou páskou. V prípade
nedostatočného zabezpečenia zberného boxu na prepravu, nenesie za stratu mobilov
zodpovednosť prepravca ani organizátor.

•

Škola do každého zberného boxu vloží čestné prehlásenie o počte kusov mobilov v boxe.
Tlačivo čestného prehlásenia bude voľne prístupné na stránke www.recyklohry.sk v sekcii „Na
stiahnutie“. Bude tiež v každom zbernom boxe, ktorý si škola na zber mobilov objedná. Ak sa
škola zapája aj do evidencie žiakov, zašle evidenčný list žiakov na email: info@recyklohry.sk,
v predmete správy musí byť uvedené IČO školy - Evidencia žiakov. Evidenčný list je prístupný
na internetovej stránke v sekcii „Na stiahnutie“. Evidencia žiakov zahŕňa evidovanie mena
žiaka, triedu a počet odovzdaných mobilov.

•

Odvoz zberných boxov s mobilmi škola objedná cez formulár na odvoz mobilov, ktorý je na
web stránke www.recyklohry.sk. Odvoz bude realizovaný cez kuriérsku službu DPD.

•

Škola môže objednať odvoz mobilov cez web stránku www.recyklohry.sk hocikedy počas
vyhlásenia súťaže. Najneskôr však 30.10.2021.

•

V prípade, že bude po prepočítaní v zbernom boxe 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

Škola, ktorá sa zapojí do zberu mobilov, bez ohľadu na evidenciu žiakov, bude zaradená do
súťaže o tieto ceny:
✓ Najúspešnejšia škola v zbere mobilov na počet žiakov získa:
1. – 5. cena – 1000 Eur na realizáciu užitočného zeleného nápadu v škole alebo obci
(podmienky odmeny na konci pravidiel)
✓ V kategórii MŠ a 1.st. ZŠ
6. – 8. cena – Environmentálne divadielko od Show DeTom
(termín divadielka bude dohodnutý s každou školou individuálne)
✓ V kategórií 2.st. ZŠ a SŠ
6.

•

– 8. cena – 30 x lístky do siete kín Cinemax

Okrem toho škola, ktorá bude viesť evidenciu žiakov, súťaží aj o tieto ceny:
✓ Najúspešnejší jednotlivec (žiak, študent) – v tomto prípade musí koordinátor robiť
evidenciu žiakov, odmenených bude 50 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 novučký tablet HUAWEI
MEDIAPAD T5 10 LTE BLACK

✓ Najúspešnejší koordinátor – 80 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 100 žiakov zo všetkých
zúčastnených žiakov, ktorí budú odmenení nasledovne:
•

15 ks ročného predplatného environmentálneho časopisu
Stromáčik (prvých 15 detí z kategórie MŠ, 1.a2.trieda ZŠ)

•

85 ks kníh s environmentálnou témou
(podľa veku vyžrebovaných)

✓ Zo všetkých koordinátorov (aj tých, ktorý nebudú robiť evidenciu žiakov) v kategórii
MŠ, 1.st. ZŠ vyžrebujeme 10, ktorí získajú ročenku environmentálneho časopisu
Stromáčik, v ktorej nájdu množstvo skvelých nápadov, článkov a kvízov, ktorými budú
môcť obohatiť svoje hodiny.
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.

Podmienky a realizácia financovania zeleného nápadu:
Päť najúspešnejších škôl, ktoré vyzbierajú najviac mobilov v prepočte na počet žiakov na škole, získa
financovanie zeleného projektu do výšky 1 000 € od Orange Slovensko.
Cieľom zelených nápadov by malo byť:
•

•

zveľadenie verejných priestorov v škole či v obci, ktoré majú význam pre miestnu komunitu,
vychádzajú z jej aktuálnych potrieb a reagujú na ich naplnenie či vyriešenie existujúceho
nedostatku s ohľadom na životné prostredie (napr. obnova, skrášlenie verejných
priestranstiev, oddychových zón, parkov, ihrísk, športovísk a pod.)
ochrana, obnova alebo zveľadenie životného prostredia – znižovanie negatívnych dopadov na
prostredie školy či obce, “zelené” riešenia na zlepšenie existujúceho stavu, podpora
separovania odpadu, čistenie vodných tokov a ich okolia, využitie alternatívnych zdrojov
energie a pod.

Priebeh realizácie:
•
•
•
•

škola predloží návrh projektu (môže spolupracovať s obcou, magistrátom, mimovládnou
organizáciou, miestnym neformálnym združením občanov apod.) do 15.januára 2022
návrh projektu posúdi a schváli hodnotiaca komisia v Orange a bude informovať žiadateľa do
31. januára 2022
Orange so žiadateľom uzavrie darovaciu zmluvu a prevedie finančné prostriedky na účet
žiadateľa do 15. apríla 2022
škola/žiadateľ zrealizuje projekt do 30.júna 2022, resp. podľa dohody

V prípade, že škola nestihne do 15. januára 2022 poslať návrh zeleného projektu, poprípade nebude
mať záujem o túto odmenu, cena bude ponúknutá ďalšej škole v poradí.

