Pravidla soutěže ve sběru použitých baterií

BATERKOMÁNIE v Jihomoravském kraji
1. Představení soutěže
Soutěž podporuje sběr a recyklaci baterií v Jihomoravském kraji. Organizuje ji Jihomoravský
kraj ve spolupráci s kolektivním systémem ECOBAT s.r.o., a to v rámci Smlouvy o
spolupráci.
Cílem je prostřednictvím obecních úřadů obcí II. a III. stupně, které mají svou působnost
v Jihomoravském kraji, a úřadů městských částí Statutárního města Brna motivovat občany i
úředníky, aby ve zvýšené míře nosili použité baterie na sběrná místa na úřadech. Sbírat se
budou běžné spotřebitelské baterie (jednorázové monočlánky i dobíjecí akumulátory).
Soutěž probíhá v období od 1. května do 31. října 2019. Podrobný harmonogram včetně
příprav a vyhlášení výsledků je uveden v bodě 5.

2. Soutěžící subjekty a soutěžní kategorie
Do soutěže se mohou zapojit obecní úřady obcí II. a III. stupně, které mají svou působnost
v Jihomoravském kraji, a úřady městských částí Statutárního města Brna. Mohou soutěžit ve
dvou kategoriích:

•

KATEGORIE 1: Nejvyšší množství baterií (v kg) přepočtených na úředníka sebraných
prostřednictvím boxů umístěných v budově pověřeného úřadu.

•

KATEGORIE 2: Nejkreativnější kampaň – v rámci této kategorie bude oceněn úřad, který
nejnápaditějším způsobem zpropaguje soutěž a sběr baterií mezi zaměstnanci úřadu.

3. Vyhodnocení a odměny
3.1.

Mezi tři nejúspěšnější obecní úřady v KATEGORII 1 bude rozdělen finanční
příspěvek pro charitativní nebo obecně prospěšné projekty, které tyto obce
nominovaly. Celková výše příspěvku bude přímo závislá na množství baterií, které
se v průběhu soutěže vyberou prostřednictvím sběrných boxů na pověřených
úřadech, ve sběrných dvorech nebo školách v kraji. Za každý takto vytříděný
kilogram věnují organizátoři 10 Kč na projekty nominované třemi nejúspěšnějšími
obcemi, a to až do výše 100 000 Kč. Mezi tři nejúspěšnější úřady bude dotace
rozdělena následujícím způsobem: 1. místo = 50 % celkové částky, 2. místo = 30
%, 3. místo = 20 %.

3.2.

O vítězi KATEGORIE 2 rozhodne komise složená ze zástupců Krajského úřadu
Jihomoravského kraje a společnosti ECOBAT. Vítězný úřad získá diplom a
drobnou věcnou odměnu pro každého zaměstnance úřadu.

4. Charitativní nebo obecně prospěšný projekt
Úřady, které se soutěže zúčastní, mají možnost nominovat charitativní nebo obecně
prospěšný projekt, který by v případě jejich vítězství v KATEGORII 1 získal finanční
příspěvek definovaný v bodě 3.1. Nominovat ho mohou nejpozději do 30. dubna 2019.
Pokud vítězná obec v KATEGORII 1 projekt nenanominuje, získává finanční příspěvek
projekt, který byl řádně nominovaný v pořadí dalším nejúspěšnějším úřadem.
Nominované projekty by měly být nekomerční a neziskové. Může jít o podporu organizací,
komunit i jednotlivců. Mělo by jít o společensky prospěšné aktivity vč. kulturních,
sportovních, humanitárních, dobrovolnických, sociálních, vědeckých či ekologických. Stejně
tak o podporu zdravotně či jinak znevýhodněných lidí. Organizátoři soutěže si vyhrazují
právo odmítnout nominaci projektu, který by nebyl v souladu s výše uvedeným.

5. Harmonogram soutěže a příprav
do 15. 4. 2019

Uzávěrka přihlášek do soutěže.

do 30. 4. 2019

Nominace příjemců darů (charitativní nebo obecně prospěšné projekty)
ze strany pověřených úřadů (zapojení veřejnosti do výběru je možné).

16. 4. – 30. 4. 2019

Vybavení zapojených úřadů sběrnými boxy.

1. 5. – 31. 10. 2019

Vlastní sběr baterií.

1. 11. – 27. 11. 2019

Vyhodnocení výsledků obou kategorií.

28. 11. 2019

Vyhlášení vítězů v obou kategoriích v rámci akce My třídíme nejlépe

do 31. 12. 2019

Zaslání finančního daru na účet subjektů nominovaných třemi
neúspěšnějšími úřady (KATEGORIE 1) a předání drobných odměn
úředníkům vítězného úřadu (KATEGORIE 2).

V Brně, 8. 2. 2019

