Naja servis s.r.o.

SBĚROVÁ SOUTĚŽ
Sběr, který pomáhá

LETOS SE MŮŽETE
TĚŠIT NA
NOVINKU V
SOUTĚŽI:
-zapojení do projektu na
podporu zvířat v ZOO

ČTVRTÝ ROČNÍK SBĚROVÉ
SOUTĚŽE ZAČÍNÁ
Máme tu začátek školního roku a s ním další ročník soutěže ve
sběru papíru a druhotných surovin, PET víček, železa a hliníku.
Předchozí tři ročníky nás přesvědčily, že se naše soutěž stala
spolehlivým partnerem sběru po celé Moravě a ze strany škol je
o ni velký zájem.
Za tu dobu se zúčastnilo sběru 54 škol z Jihomoravského,
Olomouckého a Zlínského kraje, které nasbíraly více jak 1 000
tun papíru, 2 tuny PET víček a 5 tun hliníku. Když toto množství
převedeme na peníze, podařilo se nám podpořit školy částkou
2 300 000 Kč. A nejen to. Sběrem papíru, který se následně
recykluje, přispíváme k záchraně stromů, které se nemusí kácet
a používat na výrobu papíru. Dá se říci, že jsme společně s Vámi
zachránili za 3 roky celkem 7 000 stromů, které zůstaly
zachovány v přírodě.

Novinky v soutěži
Podpořte své zvířátko
Každoročně se snažíme motivovat děti a školy ve třídění
odpadu zajímavými výhrami a nejvyššími výkupními cenami
papíru. Letos jsme ve spolupráci s našimi partnery ZOO Zlín a
ZOO park Vyškov spojili soutěž s dobrým úmyslem - pomáhat.
Svojí aktivitou při sběru papíru můžete společně s námi
podpořit zvířátko, které si sami vyberete a přispět tak na jeho
péči a výživu. Účast v projektu je dobrovolná a mohla by být pro
děti dobrou motivací ke zvýšenému zájmu o sběr papíru.
Navíc můžete letos vyhrát zájezd pro vaši třídu se speciálním
programem do ZOO Zlín a další dva zájezdy do ZOO parku a
DinoParku Vyškov, který je již čtvrtým rokem naším spolehlivým
partnerem.
Z každého nasbíraného kilogramu papíru přispějeme částkou
0,05 Kč na jeden z projektů v ZOO Zlín.
O projektu, který podpoříme, rozhodnete Vy na webových
stránkách www.skoly.naja.cz

Partneři soutěže

Výhry v soutěži

Mimořádná soutěž

Soutěžíme již tradičně ve dvou hlavních
kategoriích.

Všechny školy, které nasbírají více jak 3 000 kg papíru,
budou navíc zařazeny do losování o zážitkový výlet pro
jednu třídu do ZOO Zlín, který se uskuteční v září 2019.
Losování proběhne v posledním týdnu soutěže 25. 6.
2019.
Další losování o dva zájezdy do ZOO parku a DinoParku
Vyškov proběhne 12.12.2018 a 27.5.2019

Absolutní množství sesbíraného papíru
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
5. místo

-

5000 Kč
4000 Kč
3000 Kč
2000 Kč
1000 Kč

Průměr sesbíraného papíru na žáka
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
5. místo

-

5000 Kč
4000 Kč
3000 Kč
2000 Kč
1000 Kč

- Sběr, který bude děti bavit -

Druhy vykupovaných surovin
Papír tříděný

Patří sem:
Jeden kontejner
noviny, časopisy, letáky a učebnice
Druhý kontejner
karton a lepenka

Al Plechovky

Patří sem:
plechovky od nápojů
hliníková víčka od jogurtů

Papír netříděný

Patří sem:
noviny, časopisy, letáky, učebnice, knihy
karton a lepenka

PET víčka

Patří sem:
víčka od PET láhví
NE OD DROGERIE

Svoz druhotných surovin
Kontejner na svoz odpadu si objednejte na webových stránkách
www.skoly.naja.cz nebo telefonicky na čísle: 603 202 307.
Pro větší transparentnost při vážení papíru od žáků Vám můžeme zapůjčit
digitální váhu. V průběhu sběru dokážeme již do dvou hodin od nahlášení zajistit
výměnu naplněných kontejnerů. Všechny tyto služby poskytujeme ZDARMA,
abychom maximalizovali Váš zisk ze sběru.

Železo

Patří sem:
konzervy od potravin

Marcela Samková
Mobil: 603 202 307
soutez@naja.cz
web: skoly.naja.cz

