PROGRAMOVÉ ZÁSADY PRE UČITEĽA
Súťaž ZbieramBaterky motivuje školský separovaný zber. Činnosť súťaže v školách má na
starosti kontaktný učiteľ, ktorého vymenuje riaditeľ školy. Učiteľ, ktorý je v spojitosti so súťažou
(organizátorom) zohráva kľúčovú rolu, on je akýmsi mostom medzi súťažou ZbieramBaterky
a školou. Jeho úlohy sú nasledovné:
-

Registruje sa na stránke www.zbierambaterky.sk, prijíma maily, podáva spätnú väzbu.

-

Podrobne pozná obsah súťaže a informácie na stránke nepretržite kontroluje, sleduje.
Odpovie na všetky otázky súvisiace so súťažou.

-

Údaje školy na stránke www.zbierambaterky.sk ustavične kontroluje, pri akejkoľvek zmene
mailom kontaktuje organizátora na info@zbierambaterky.sk.

-

Má na starosti kampaň a materiály súvisiace s kampaňou. Podporuje celú kampaň.

-

Spolupracuje s vedením školy, triednymi učiteľmi a s organizátorom. V prípade poškodenia
reklamných materiálov bezodkladne kontaktuje organizátora.

-

Na príslušnej ploche stránky má možnosť zaregistrovať triedy.

-

Na starosti má kupónovú knižku.
Úlohy súvisiace s prevzatím použitých batérií:
- Preberá prázdne krabičky

(zberné tašky) na zber batérií, má na starosti ich

uskladnenie, doobjednanie. Organizátor súťaže ZbieramBaterky bezplatne a podľa potreby
zabezpečuje prázdne krabičky (zberné tašky).
- Zberné krabičky (zberné tašky) na batérie rozdáva žiakom, ktorí majú záujem zúčastniť
sa súťaže. Každý žiak dostane jednu zbernú krabičku (zbernú tašku).
- Zabezpečí prevzatie plných zberných krabičiek (zberných tašiek) od žiakov minimálne
dvakrát v mesiaci. Termín prevzatia musí byť vopred určený a pre žiakov vyhovujúci.
(obedňajšia prestávka, pred, alebo po vyučovaní)
- Aby sa iný odpad nedostal

medzi batérie, prekontroluje obsah zberných krabičiek

(zberných tašiek), ktoré následne vyprázdni do zberného recykloboxu umiestneného v škole.
Prázdnu zbernú krabičku (zbernú tašku) vráti žiakovi.

- Za každú jednu zbernú krabičku (zbernú tašku), v ktorej je aspoň 1 kg batérií, vydá
žiakovi kupón s jedinečným kódom. Je veľmi dôležité, aby v krabičke bolo naozaj 1kg
batérií.
- Do kupónovej knižky zapíše meno žiaka a dátum vydania kupónu. Kupón môže vydať
výlučne žiakovi danej školy. Použité kupónové knižky na konci školského roka vráti
organizátorovi. Ak učiteľ postupuje iným spôsobom ako je uvedené v programových
zásadách, nesie kompenzačnú zodpovednosť.
- V prípade, ak sa zberná krabička (zberná taška) už ďalej nedá používať, vydá žiakovi novú.
Donáška v E-shope zakúpených predmetov do škôl je bezplatná. Výhry prevezme kontaktný
učiteľ a následne rozdá žiakom. Balíky s cenami budú zaslané s menom žiaka.
Roznášanie darčekov sa uskutoční podľa rozpisu uverejneného na webstránke!

