
Mobilní telefony odevzdávejte do označených boxů na sběrných místech
Podrobné informace jsou k dispozici   –  na sběrném místě 

–  nebo na  www.odlozmobil.cz

Do soutěže je zapojeno několik desítek knihoven a úřadů v celém Kraji Vysočina

A VYHRAJ 
poukázku na nákup knih 
až za 2000 Kč

ODEVZDEJ 
vysloužilý 

mobilní telefon 
v knihovně

1. 4.–31. 7.  2021

Pomozte nám zvýšit povědomí o třídění vysloužilého elektrozařízení

www.cervenekontejnery.cz

vyhodnocení a předání výher proběhne  v září 2
021

NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ KNIHOVNA
s největším počtem vybraných mobilních telefonů
                     získá 15 000 Kč

Vybrané telefony budou odborně rozebrány a recyklovány



Spoustu drobného elektra používáme každý den, až nám doslouží, 
je potřeba ho správně zlikvidovat. Místem pro odběr těchto zařízení 
jsou sběrné dvory nebo speciální nádoby – červené kontejnery. Do 
nich mohou obyvatelé kdykoliv a jednoduše vhazovat vysloužilé elektro. 
Z červených kontejnerů pak vyřazené spotřebiče putují k odborné re-
cyklaci. Elektrické a elektronické přístroje totiž obsahují velké množství  
různých materiálů, které se recyklací vrací zpět do oběhu a není je pak 
potřeba nově vyrábět či těžit.

Společnost ASEKOL rozšiřuje síť červených kontejnerů  
po celé České republice.  Aktuální umístění ve vašem okolí naleznete 

na stránkách www.cervenekontejnery.cz

Typický 
mobilní 
telefon 

obsahuje:

62 %  plasty a ostatní materiály

16 % keramika

15 % měď

3 % železo

0,9 % zinek, nikl, stříbro

Kam se starým 
drobným elektrem? 

Do červeného kontejneru!

Jak správně označit telefon, 
abyste mohli soutěžit o ceny?
01. Vyplňte tento kupon 
Pokud nemáte k dispozici tištěný kupon, nevadí, stačí na lístek či nálepku napsat 
požadované informace ( jméno, kontaktní telefon, e-mailová adresa, místo, kde jste 
telefon odevzdali) a zařadíme vás do slosování. 
02. Připevněte kupon k telefonu gumičkou nebo kouskem lepící pásky
03.  Vhoďte kupon do do označených boxů na sběrných místech 

SOUTĚŽNÍ KUPON
KONTAKTNÍ ÚDAJE

Jméno a příjmení:

Město:

Telefon: 

E-mail: 

Odevzdáno v knihovně: 

Datum:

Souhlasím s jednorázovým poskytnutím uvedených osobních údajů 

pouze za účelem kontaktování v případě výhry.

Podpis:


