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LIDÉ DOSTALI OD ASEKOLU ZA STARÉ HARAMPÁDÍ
TABLETY A DALŠÍ CENY ZA VÍCE NEŽ ČTVRT MILIONU
DÍKY SOUTĚŽI SE VYBRALO SKORO 15 000 KUSŮ STARÉHO ELEKTRA
Skončila velká sběrová soutěž Sbírej a vyhraj!, která si kladla za cíl zvýšit povědomí občanů
o třídění elektra. V každém kraji odměnila společnosti ASEKOL, pořadatel soutěže, jednoho
šťastlivce tabletem Samsung a další čtyři výherce hodnotnými cenami. Díky téměř
3 000 účastníků soutěže se vybralo celkem 14 555 kusů starých spotřebičů. Nejvíce se snažili
občané Moravskoslezského a Ústeckého kraje. Za odměnu ASEKOL rozdal 14 tabletů
a 56 dalších cen v celkové hodnotě více než 250 tisíc.
Téměř 3 000 lidí ze stovek obcí po celém Česku soutěžilo ve sběru starého elektra. Za každých pět
starých spotřebičů donesených na sběrný dvůr dostali cenná razítka do herního letáku. S tím se pak
mohli účastnit velkého slosování. Soutěž Sbírej a vyhraj, která probíhala od listopadu loňského roku
do letošního února, nakonec rozdělila mezi občany 14 tabletů Samsung a dalších 56 cen (fotoaparáty,
DVD přehrávače, MP4 a foto rámečky). Losovalo se za každý kraj a odměňovalo se pět vylosovaných
šťastlivců. Díky soutěži se vybralo 14 555 starých spotřebičů, zejména všemožné drobné spotřebiče,
jako mobily, počítačové myši a klávesnice a další.
„Zájem občanů nás potěšil. Někteří nám dokonce poslali i deset letáků, což znamená, že museli
odevzdat na padesát starých spotřebičů. Je to důkaz, že v domácnostech zůstává stále velké
množství nefunkčních spotřebičů, které je možné získat k recyklaci,“ říká spokojeně Hana Ansorgová,
manažerka soutěže z neziskové organizace ASEKOL. Ta se zabývá zpětným odběrem elektroodpadu
a mimo jiné provozuje například známé červené kontejnery.
Tabulka s výsledky soutěže
Kraj
Moravskoslezský
Ústecký
Liberecký
Jihomoravský
Středočeský
Vysočina
Jihočeský
Královehradecký
Olomoucký
Zlínský
Pardubický
Plzeňský
Karlovarský
Praha
Celkem

Odevzdaných
letáků
535
440
433
281
223
188
155
150
149
126
111
59
52
9
2 911

Vybraných
spotřebičů
2 675
2 200
2 165
1 405
1 115
940
775
750
745
630
555
295
260
45
14 555

ASEKOL, s.r.o., je nezisková společnost, která od roku 2005 provozuje kolektivní systém zpětného odběru
elektrozařízení. Na základě zápisu vedeného u Ministerstva životního prostředí ČR zajišťuje zpětný odběr
elektrozařízení v oblastech výpočetní, telekomunikační a kancelářské techniky, spotřební elektroniky, nástrojů,
hraček a vybavení pro volný čas a sport, přístroje pro monitorování a kontrolu a výdejní automaty (tj. skupiny
3, 4, 6, 7, 8, 9 a 10). ASEKOL má uzavřeny smlouvy o zřízení míst zpětného odběru s 4 214 městy a obcemi
a 2 568 opravnami a prodejnami elektro. Další tisíce sběrných míst vznikly díky vývoji a instalaci různých druhů
kontejnerů na drobná elektrozařízení. Provozovaných více než 12 500 sběrných míst zajišťuje společnosti
ASEKOL nejhustší sběrnou síť vysloužilých elektrozařízení ze všech kolektivních systémů v ČR i v Evropě.
V roce 2012 vybral ASEKOL od každého občana ČR průměrně 1,63 kg elektroodpadu.
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