Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou dopis s výzvou o zapojení do projektu

„ODLOŽ MOBIL V KNIHOVNĚ 2021“
Jedná se o společný projekt neziskové organizace ASEKOL a Olomouckého kraje, jehož hlavním
smyslem je rozšíření povědomí o třídění vysloužilého elektrozařízení. Rádi bychom, aby se
do projektu zapojilo co nejvíce knihoven v celém kraji. Pro zúčastněné knihovny i jejich čtenáře
jsou připraveny hodnotné ceny.
Spuštění akce je naplánováno na 14. června 2021, ukončení pak na 30. září 2021. Vyhodnocení a předání cen proběhne během října. Nad akcí převzali záštitu místopředsedkyně Senátu
Parlamentu České republiky RNDr. Jitka Seitlová a radní Olomouckého kraje pro oblast životního prostředí, odpadů a zemědělství Ing. et Ing. Martin Šmída.
Knihovny by na sběru mobilních zařízení spolupracovaly s příslušným obecním/městským úřadem (sběrné místo v knihovně/na úřadě/v informačním centru apod., podpora soutěže zveřejněním informací na www stránkách, profilu na sociálních sítích, v tištěném magazínu, plakátu
na obecním úřadě, distribuce letáků do škol, DDM apod.).
Podmínkou účasti v soutěži je společné zapojení knihovny i obecního/městského úřadu.
Každá knihovna i úřad po přihlášení obdrží propagační materiály v podobě letáků velikosti A5,
plakátů velikosti A2, samolepek na sběrné boxy i bannerů v elektronické podobě.
Součástí letáku bude taktéž zpětný kupon určený k označení odevzdávaného zařízení. Po ukončení akce budou vybraná zařízení svezena/odeslána na náklady pořadatelů. Následně proběhne
jejich konečné sečtení a vyhlášení vítězů.
Motivací pro knihovny bude možnost získat finanční prostředky na obnovu knihovního fondu,
drobné úpravy či organizaci akce. Vybrané množství mobilních zařízení bude sečteno ze všech
soutěžních sběrných nádob v dané obci (knihovna, případně pobočky knihoven, úřad apod.).
Vítězné knihovny ve své kategorii mohou získat níže uvedené finanční příspěvky:
1. místo kategorie „statutární města“		
1. místo kategorie „nad 6000 obyvatel“
1. místo kategorie „1000 – 6000 obyvatel“
1. místo kategorie „do 1000 obyvatel“		

10 000 Kč
10 000 Kč
5 000 Kč
5 000 Kč

RNDr. Jitka Seitlová,
místopředsedkyně Senátu

Aby mohla knihovna soutěžit o finanční odměnu, musí za dobu trvání soutěže splnit limit
vybraných mobilních telefonů, které pro jednotlivé kategorie činí:
kategorie „statutární města“ minimální počet vybraných zařízení
kategorie nad 6000 obyvatel minimální počet vybraných zařízení
kategorie 1000–6000 obyvatel minimální počet vybraných zařízení
kategorie do 1000 obyvatel
minimální počet vybraných zařízení

100 ks
100 ks
20 ks
20 ks

Každý soutěžící, který odevzdá správně označený vysloužilý mobilní telefon, bude zapojen do
soutěže o poukázku na nákup knih dle vlastního výběru. Soutěžící budou zapojeni do losování
vždy, tedy i v případě, že knihovna/obec nesplní limit vybraných telefonů.
Slosování o poukázku na nákup knih:
1.-10. místo
poukázka na nákup knih v hodnotě 1 000 Kč
11.-30. místo
balíčky věcných cen
Všechny vítězné subjekty obdrží také diplom za účast v soutěži.
Smyslem celé akce je nejen rozšíření povědomí o třídění drobného elektrozařízení, ale především podpora knihoven v dnešní nelehké době. Akce má i nezanedbatelný environmentální dosah, veškerá vybraná zařízení budou odborně recyklována a neskončí tak bez užitku
na skládce.

Co je potřeba udělat pro zapojení do projektu?
Prosíme Vás co nejdříve o potvrzení spolupráce a sdělení kontaktní osoby (jméno, e-mail,
mobilní telefon), která bude projekt pro danou obec koordinovat nejpozději pak do pátku
28. května 2021 společně s informací, kolik sběrných míst celkem v obci může být zajištěno
(pobočky knihoven, úřad obce/města, informační centrum) na e-mail kubickova@eu4.cz.
Dle počtu nahlášených sběrných míst a dle velikosti obce Vám bude následně zaslán příslušný
počet propagačních materiálů.
V případě jakýchkoliv dotazů a doplnění informací neváhejte kontaktovat Moniku Kubíčkovou
z agentury Eufour PR, s. r. o., která celý projekt technicky a organizačně zabezpečuje.
Monika Kubíčková, koordinátorka projektu
tel. 734 572 983 / e-mail: kubickova@eu4.cz
Předem děkujeme za váš čas a těšíme se na spolupráci.
Průběžně aktualizované informace naleznete na www.odlozmobil.cz.
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