
Soutěž sběrných surovin Tomeček 
se Sběráčkem surovináčkem

Vážené ředitelky, ředitelé, žáci, rodičové a přátelé škol,

jelikož nám pomáháte navrátit druhotné suroviny jako je papír zpět do recyklačního 
procesu, chystáme pro Vás zajímavou nabídku. Pro nový rok 2015 Vám, ředitelům a 

ředitelkám mateřských a základních škol, nabízíme možnost připojit se k naší společnosti a 
vrátit papír zpět do výrobního, recyklačního procesu. 

 Negativní dopady výroby papíru na životní prostředí jsou spojeny především s těžbou a 
spotřebou dřeva. Pro výrobu 1 tuny papíru jsou zapotřebí 2–3 tuny dřeva, což je přibližné 

množství dřeva získané z jednoho vzrostlého stromu. Je to jasný důkaz toho, že je opravdu 
důležité papír třídit, recyklovat a využívat jej jako druhotnou surovinu.

Děkujeme za to, že s námi myslíte na naši přírodu.

Sběrné suroviny Tomeček již několik let spolupracují při sběru papíru s velkým množstvím 
škol a školek z několika regionů.

Za rok 2013 jich s námi 
spolupracovalo ze tří 

krajů celkem 78.

Mezi léty 2009 až 2013 jste 
nám tímto pomohli zpracovat 
4 322 tun vytříděného školního 
papírového sběru.

Děkujeme všem, co s námi spolupracují a přispívají tak k šetrnějšímu přístupu k přírodě.



Je nám velkým potěšením, že se s Vaší pomocí můžeme na této dobré věci podílet. 
Proto, abychom tuto snahu ocenili, plánujeme pro Vás první ročník soutěže:

Soutěž sběrných surovin Tomeček
se Sběráčkem surovináčkem.

 
Tato soutěž je vyhlášena jako bonus k dosavadnímu standardnímu hrazení celkového 
školního sběru a termínu úhrady. Nově navíc oceníme školy, školky a samotné školáky 

hodnotnými cenami za to, že nasbírali největší množství sběrového papíru. Školy budou 
oceňovány ve dvou kategoriích.

V 1. kategorii dle průměru celkového nasbíraného množství na počet žáků.

V 2. Kategorii dle celkového nasbíraného množství

Kategorie jsou nastaveny tak, aby bylo možné ocenit nejen školy s největším nasbíraným 
množstvím, ale i ty školy, které mají málo školáků, avšak v průměru na jejich počet 
nasbíraly nejvíce.

Ve 3. kategorii pak oceníme samotné předškoláky, školáky a jejich rodiče. 

A to pobytem pro 4 osoby na 4 noci, v krásném rodinném penzionu Doma, nacházejícím 
se v obci Vitanová blízko termálních pramenů, lázní, bazénů, či krásných tatranských 
Roháčů na Slovensku.

Tuto cenu získají 3 žáci, kteří odevzdají největší množství papíru či dalších surovin přímo na 
naší hlavní provozovně v Přerově na Kojetínské ulici nebo během sběrové akce na dané 
škole. Rodiče při předání nedostanou peníze, ale obsluha jim vystaví potvrzení o převzetí 
pro školu, které pak bude platba provedena. Škola na konci termínů soutěže zašle údaje 
svých tří nejlepších sběračů a počet žáků studujících na dané škole.

Termín
 Soutěž bude probíhat během období 1. ledna 2015 až 22. června 2015 (kdy se výsled-
ky sečtou a vyhodnotí). První ročník soutěže začíná netradičně v školním pololetí, ale 
v následujících letech již bude probíhat po celý školní rok a hodnota cen se bude 
navyšovat.



Cena

 1. kategorie

Pořadí Sběr papíru dle průměru celkového nasbíraného množství na počet žáků

1. místo Finanční odměna 5 000 Kč

2. místo Finanční odměna 2 500 Kč

3. místo Finanční odměna 1 500 Kč

  2. kategorie

Pořadí Sběr papíru dle celkového nasbíraného množství

1. místo Finanční odměna 5 000 Kč

2. místo Finanční odměna 2 500 Kč

3. místo Finanční odměna 1 500 Kč

 3.kategorie 

Pořadí Sběr papíru největšího množství 3 nejlepších sběračů žáků

1. místo Čtyřdenní zájezd pro celou rodinu vítězného žáka na Oravu v ceně 3500 Kč 
(4 osob* 4 nocí * 8,00 € osoba/noc * 27,5 kurs)

2. místo Čtyřdenní zájezd pro celou rodinu vítězného žáka na Oravu v ceně 3500 Kč

3. místo Čtyřdenní zájezd pro celou rodinu vítězného žáka na Oravu v ceně 3500 Kč

Přihlášení

Školy budou přihlášeny na základě potvrzovacího emailu nebo telefonicky při sjednání 
sběrové akce, kterou je nutno domluvit na telefonním kontaktu 581 209 280 nebo přímo u 
pana Tomečka na čísle 731 580 037, abychom mohli dohodnout volný termín a podmínky 
sběru na Vaší škole.

Rovněž  mohou rodičové odevzdat sběr pro školu přímo na naší provozovně na Kojetín-
ské ulici v Přerově. Nabízíme také možnost odevzdat i jiné suroviny a to železo, které bude 
přepočteno 3 násobkem ke kilu papíru. Příklad 100 kg železa = 300 kg sběrového papíru.

Tento druh odevzdání se bude započítávat platbou pro školu i do soutěže.



Druh sběru na školách

První druh kvality vytříděného 
papíru

Směs novin, brožur a časopisů

Kód 1.11 Deaking Noviny, časopisy, letáky, knihy, sešity a lepenka

Druhý druh kvality vytříděného 
papíru

Směs novin, brožur a časopisů

Kód 1.11 Deaking Noviny, časopisy, letáky, knihy,sešity, lepenka s 
větším množství nesbíraného materiálu: alobal, 
igelit, smetí, plasty, dlouhé papírové trubky a jiné 
nečistoty.

Nasbírané množství evidované na našich vahách na sběrnách se vám sice bude 
započítávat do celkového nasbíraného množství, ale bude na rozdíl od ceny vytříděného 
sběru menší. Za první kategorii 1,6 Kč/Kg vytříděného papíru a za druhou 1,3 Kč/Kg.

Vítězné školy odměníme podle umístění. Žákům předáme cenu osobně a 
upřesníme údaje o zájezdu.

Platby
Platby za klasický sběr budou školám placeny složenkou či na účet uvedené banky
s platností do 30 dnů, po ukončení každého objednaného sběrového termínu.

Kontakt:
pevná linka: 581 209 280
pan Tomeček: 731 580 037
web: www.suroviny-prerov.cz
email: tomecek.martin@gmail.com

S pozdravem a přáním dobré spolupráce se s Vámi loučí firma 
Sběrné suroviny Tomeček 


