Staré elektro přinese ve Zlínském kraji letní osvěžení zdarma
Zlín, 25. července 2016 - Vstup zdarma, zmrzlina navrch a k tomu spousta zábavy. Na to se mohou o
prázdninách těšit návštěvníci vybraných koupališť a aquaparků ve Zlínském kraji. Vše nabídne seriál
akcí s názvem Ice Tour, který pořádá kolektivní systém pro sběr a recyklaci vysloužilého elektra
ELEKTROWIN ve spolupráci se Zlínským krajem. Stačí vzít s sebou starý spotřebič a odevzdat jej u
vchodu do areálu.
„Akce se uskuteční v červenci v sobotu 30. 7. v aquaparku v Uherském Hradišti a v neděli 31. 7. na
koupališti Zelené ve Zlíně. V srpnu pak v sobotu 13. 8. v městském koupališti v Chropyni a v neděli
14. 8. na koupališti v Rožnově pod Radhoštěm, vždy od 10:00 do 18:00 hodin,“ upřesňuje mluvčí
krajského úřadu Renata Janečková (tel. 577 043 190, renata.janeckova@kr-zlinsky.cz).
„Celý seriál má motto ‚Nebuďte chladní k recyklaci,‘ detaily jako je místo a termín konání se
obyvatelé a návštěvníci všech čtyř měst včas dozvědí z médií, vylepených plakátů nebo letáků, které
budou rozdávat promotéři v kostýmu tučňáka,“ dodává Jan Marxt ze zákaznického oddělení
ELEKTROWIN a.s.
Další „tučňáci“ přímo na plovárnách nabídnou kopečkovou či točenou zmrzlinu a pozvou návštěvníky,
aby se zúčastnili zábavného programu. Kromě vstupu a zmrzliny zdarma tak může za přinesený
spotřebič každý získat i další ceny, například nafukovací míče pro vodní hrátky.
U bazénů vyroste herní zóna, jíž bude dominovat nafukovací iglú o průměru čtyři metry. Formou
soutěží a kvízů si tady děti i dospělí vyzkoušejí, jak se orientují v pravidlech zacházení s vysloužilým
elektrem, co vědí o systému jeho sběru a recyklaci. U fotostěny s výřezem pro obličej mohou získat
upomínkovou fotografii.
Soutěžit o ceny ale bude možné i poté, co zábava u bazénu skončí. Stačí se při některé z akcí vyfotit,
foto nahrát do herní aplikace na facebookové stránce projektu a získat co nejvíce „lajků“. „Autoři tří
fotek s nejvyšším počtem lajků získají dodatečně ještě zmrzlinovač,“ vysvětluje Marcela Zuzánková,
externí poradce ELEKTROWINu pro Zlínský kraj.

Pro bližší informace, prosím, kontaktujte:
Jan Marxt, ELEKTROWIN, e-mail: jan.marxt@elektrowin.cz

ELEKTROWIN a.s. je největším kolektivním systémem zaměřeným na zpětný odběr vysloužilých elektrospotřebičů v České
republice. Společnost zajišťuje sběr, zpracování, využití a likvidaci nefunkčních elektrozařízení a elektroodpadu. Od svého
založení v roce 2005 již zrecyklovala více než 15 000 000 vyřazených elektrospotřebičů o celkové hmotnosti 245 000 tun.
Zaměřuje se na chladicí zařízení, velké a malé elektrospotřebiče, elektrické a elektronické nástroje. Společnost je nezisková,
jejími akcionáři jsou přední výrobci velkých a malých domácích spotřebičů. Sběrnou síť tvoří více než 13 000 sběrných míst
po celé České republice. Více informací naleznete na www.elektrowin.cz.

