
Sběr vysloužilého elektra podpoří soutěž o hodnotné ceny

O tablet, mobilní telefon či fotoaparát budou moci soutěžit obyvatelé, kteří se zapojí do klání 
„Sbírej a vyhraj“. Od května do konce září budou moci na vytipovaných sběrných dvorech v 
Olomouci, Jeseníku, Přerově, Prostějově a Šumperku odevzdávat nepotřebná elektrozařízení. 
„Za každý odevzdaný přístroj obdrží razítko do speciální hrací karty. Ta bude společně s 
drobnými dárky k dispozici na sběrných dvorech, které budou zapojené do soutěže. Hrací 
kartu si lze stáhnout i na našem webu www.asekol.cz ,“ popsal regionální zástupce neziskové 
společnosti ASEKOL, která klání organizuje v rámci společného projektu s Olomouckým 
krajem.

Cílem klání, jehož pilotní ročník proběhl v kraji v minulém roce, je zvýšit povědomí občanů o 
třídění elektra. „V kraji se vloni do soutěže zapojilo 149 lidí, kteří odevzdali 745 
elektrospotřebičů. V celé republice se pak do klání zaregistrovalo téměř 3 000 účastníků a 
vybralo se přes 14.500 kusů starých spotřebičů,“ upřesnil Kovařík. Nejčastěji podle jeho slov 
obyvatelé odevzdávali drobná elektrozařízení, například mobilní telefony, počítačové myši či 
klávesnice a další.

Občané Olomouckého kraje třídí elektroodpad svědomitě. Loni každý z nich společnosti 
ASEKOL průměrně odevzdal 1,87 kg vysloužilých elektrozařízení, což mimo jiné představuje 
například téměř 44 tisíc starých televizorů a počítačových monitorů. Olomouckému kraji 
patří v pomyslném celostátním žebříčku 3. místo.

Obyvatelé regionu mají možnost odevzdávat nepotřebné elektrospotřebiče v celkem 50 
sběrných dvorech. Na čtyřiadvaceti místech v celém kraji mohou občané využít k uložení 
starých televizních přijímačů speciální uzamykatelné přístřešky - tzv. E-domky. Mobilní 
telefony a či drobné elektronické hračky a baterie mohou obyvatelé regionu ukládat do 
speciálních červených kontejnerů, umístěných ve frekventovaných lokalitách. Celkem je jich 
na území Olomouckého kraje rozmístěno 81. Občané do nich v loňském roce vytřídili takřka 
46 tun drobných elektrozařízení. Další informace jsou k dispozici na stránkách krajské 
kampaně www.jaksetociodpady.cz. (as)

Soutěž "Sbírej a vyhraj" 2013 – pravidla

Chcete vyhrát tablet, mobilní telefon, digitalní fotoaparát a další ceny? Po nasbírání pěti 
razítek a vyplnění kontaktních údajů zašlete hrací kartu na udanou adresu. Vyhodnocení 
proběhne v závěru roku, kdy následně soutěžící obdrží hodnotné ceny.
Zapojte se do soutěže „Sbírej a vyhraj“ která probíhá na vybraných sběrných dvorech 
v Olomouckém kraji:

Zapojené sběrné dvory v Olomouckém kraji

Olomouc (Neředín), Třída Míru (za krematoriem)
Olomouc (Hodolany), Chelčického
Prostějov, Anenská 11
Prostějov, Průmyslová



Přerov, Na hrázi 17 (areál TS města Přerova)
Šumperk, Příčná
Jeseník, Otakara Březiny 168/41 (areál TS Jeseník)

Jak se zapojit?

Vytiskněte si leták ze stránek www.asekol.cz, záložka Regionální kampaně nebo o leták 
požádejte obsluhu v zapojených sběrných dvorech
Přineste na sběrný dvůr vysloužilý elektrospotřebič.
Za každý elektrospotřebič získáte razítko na leták.
Za první razítko obdržíte přímo na sběrném dvoře drobnou odměnu
Po nasbírání pěti razítek, vyplnění kontaktních údajů a soutěžní otázky vložte leták do 
ofrankované obálky a odešlete na udanou adresu.
V závěru roku vyhlásíme vítěze, které zveřejníme na těchto stránkách.

Za co obdržíte razítko?

Všechny druhy počítačových monitorů
Ostatní zařízení výpočetní techniky (např. počítače, notebooky, karty, optické mechaniky, 
myši, klávesnice)
Telefonní přístroje (klasické, bezdrátové i mobilní)
Faxy a záznamníky
Tiskárny, malé stolní kopírky
Kalkulačky
Všechny druhy televizních přijímačů
Veškerá ostatní spotřební elektronika včetně příslušenství (např. videopřehrávače, DVD 
přehrávače, radiopřijímače, věže, kazetové magnetofony, gramofony, domácí kina, 
reproduktory, dálkové ovladače, sluchátka apod.)
Videokamery, digitální a analogové fotoaparáty včetně příslušenství (např. teleobjektivy, 
blesky apod.)
Kalkulačky
Herní konzole, videohry včetně ovladačů (joysticky, gamepady apod.)
Elektrické hračky (např. autodráhy, vláčky, RC modely apod.)

Soutěž probíhá od 27.5. 2013 do 30.9.2013 a ceny jsou tablet, mobilní telefon, digitální 
fotoaparát, MP3 přehrávač a flash USB paměť.

Jedna osoba na jednom sběrném dvoře může získat pouze jeden dárek. Počet dárků na 
jednotlivých sběrných dvorech je omezen a budou vydávány pouze do vyčerpání zásob. 
Dárky nelze získat za baterie, monočlánky a bílé elektrospotřebiče (sporák, lednice, myčka, 
pračka, mikrovlnka, varné konvice).


