
Školní soutěž ve sběru
starého papíru 

 
pro školní rok 2021/2022



     Společnost Hamburger Recycling CZ s. r. o., člen divize Recycling společnosti Prin-
zhorn Group, patřící v současné době mezi evropskou špičku v oblasti druhotných suro-
vin a recyklace, by vám i letos ráda představila tradiční Školní soutěž ve sběru starého 
papíru pro školní rok 2021-2022.  

    Sběrová soutěž je nejen příležitostí pro školy, jak mohou získat zajímavé finanční pro-
středky, ale také velkou motivací pro jednotlivce z nejmladší generace, které také bohatě 
odměňujeme.  Současně nás těší, že tak můžeme celkově přispívat k  enviromentální 
výchově a vzdělávání žáků na našich školách touto zábavnou formou. Naším velkým 
cílem je naučit děti přispívat k ochraně životního prostředí zavedením, osvojením si
a zautomatizováním trvalého systému třídění odpadového papíru, případně i dalších 
složek odpadu, nejen ve školách ale i mimo ně. 

     I v letošním ročníku soutěže jsme pro vás připravili zajímavé výhry a těšíme se, že
s námi budete opět soutěžit!



     Jak už jsem vám v úvodu představili, jedná se především o sběr tříděného starého 
papíru.  Vykupujeme :

•     karton - karton šedý, hnědý, vlnitý i hladký

•     časopisy, noviny, letáky - směs novin a časopisů, knihy bez tvrdých desek, letáky, počí-
tačové sjetiny

V letošním roce je možné také sbírat:

•     PET víčka - víčka všech barev z PET lahví (mimo Jupíků a lahví od drogerie)
•     PET láhve – veškeré PET sešlápnuté, v uzavřeném pytli
•     AL plechovky, hliník

CO SBÍRAT?



HODNOCENÍ

Výhry:

a) pro školy, které nasbírají nejvíce materiálu v přepočtu na jednoho žáka:

1. místo: 10 000 Kč
2. místo: 7 000 Kč
3. místo: 5 000 Kč

b) nejlepší sběrači (žáci) soutěže:

1. místo: mobilní telefon značky Apple v hodnotě 12 000Kč
2. místo: tablet v hodnotě 8 000 Kč

3. místo: chytré hodinky v hodnotě 5 000 Kč

Těšíme se na spolupráci



Lepenka a smíšený papír………………………………...…...2,- Kč/kg
Vytříděné časopisy………………………………………….. 2,80 Kč/kg
Víčka z PET lahví určené pouze k pití ……………………....2,- Kč/kg

PET lahve…………………………….………………………1,-Kč/kg
AL plechovky…………………………….……………………3,- Kč/kg

Ceník je platný od 15. září 2021

Ceník pro sběrovou soutěž škol 2021/2022



Společnost Hamburger Recycling CZ s. r. o. si vyhrazuje
změnit podmínky a výkupní ceny s ohledem na vývoj trhu

s druhotnými surovinami i v průběhu trvání soutěže.


