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V Děčíně dne 23.5.2018
Informace k 17. ročníku soutěže škol ve sběru druhotných surovin pro školní rok 2017/2018
Vážená paní ředitelko,
vážený pane řediteli,
závěr školního roku se nezadržitelně blíží a tím pádem i vyhodnocení 17. ročníku soutěže škol ve sběru druhotných
surovin.
Pro tento rok jsme pro Vás připravili opět odměnu ve formě dárkových poukazů, které můžete uplatnit
internetovém velkoobchodě hraček a školních potřeb, e-shopu www.wiky.cz .
• Ve čtvrtek 31. května 2018 proběhl poslední svoz druhotných surovin, jehož množství se bude započítávat do
letošního ročníku soutěže. Sběr předaný v průběhu června bude započítaný do dalšího ročníku soutěže, který pro
Vás připravujeme.
• V pondělí 18. června 2018 zveřejníme konečné výsledky a přehled odměn na našich internetových stránkách
www.kovosrot.cz v sekci „ Soutěž pro školky a školy“.
• Ve dnech 19. – 27. června 2018 zástupci společnosti KOVOŠROT GROUP CZ s.r.o. předají výhercům odměny.

Informace k dárkovým poukazům:
• Hodnota odměny je uvedena bez DPH, stejně tak ceny velkoobchodního e-shopu. DPH tedy nemusíte odečítat a je
pro Vás určena částka v plné výši hodnoty poukazu.
• V případě, že jste vyhráli více poukazů, je možné jejich hodnotu odměny sečíst a vytvořit ucelenou objednávku pod
jedním přístupovým heslem z poukazu.
• Podrobné pokyny k přihlášení a vytvoření objednávky naleznete na zadní straně poukazu.
• V případě technických dotazů a případné změny v objednávce můžete kontaktovat přímo dodavatele:
Jana Jandorová
Tel.:
518 698 819
e-mail: jandorova@wiky.cz
Vyhlášení 18. ročníku soutěže proběhne koncem srpna, kdy budou k dispozici elektronické přihlášky a podrobné
informace.
Děkuji všem školám za účast v soutěži a těším se na spolupráci s Vámi i v dalším ročníku soutěže.
Pavel Šíma
sima@kovosrot.cz
ředitel odd. prodeje papíru a plastů

