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1. Kdo soutěž pořádá? 
 

Jihosepar a.s.  
 

Špidrova 128, Vimperk, 385 17 

IČ: 28135067 

DIČ: CZ28135067 

 

Zapsáno krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl B, vložka 1975 

 

2. Pravidla soutěže? 
 
Soutěž sběru papíru a dalších druhotných surovin je určena pro střední školy, základní 

školy a jiná mládežnická zařízení. Smyslem soutěže je pomoci školám získat základní 

znalosti, jak jednoduché a účelné je třídit odpad. V případě zájmu lze domluvit 

s koordinátorem soutěže exkurzi na jedné z našich třídících linek a dozvědět se, co se 

s nasbíraným materiálem děje, jak se zpracovává, jak prodává a jak je dále využíván. 

(exkurze zdarma).  

 

Sběrová soutěž je určena pro noviny a časopisy. Ale součástí výkupu jsou i další 

druhotné suroviny jako je například karton, směsný papír, PET lahve či PET víčka. Lze 

dodat i knihy nebo učebnice, ale pouze vytrhané z vazeb. Po převzetí, začlenění do 

příslušného druhu a převážení surovin se pořadatel zavazuje uhradit cenu za suroviny dle 

aktuálního ceníku (tabulka viz níže) a f inanční prostředky poukázat zvoleným způsobem 

soutěžícímu (způsob platby uvedete v přihlášce). 

 

3. Jak se přihlásit a jak proběhne vyhodnocení? 
 
Přihlášeni budete po doručení vyplněné přihlášky e-mailem, poštou nebo faxem našemu 

koordinátorovi soutěže. Počet žáků na škole platí k datu 1. 9. 2019, počet je uveden na 

přihlášce a po celou dobu školního roku zůstává takový, jaký jste uvedly v přihlášce.  

 

Na školní rok 2019 / 2020 vyhlašujeme dvě soutěžní kategorie. První kategorie bude 

vyhodnocena dle celkového množství dodaných tun za každou školu a druhá kategorie 

dle průměrného množství dodaného na žáka v kg. V každé kategorii bude oceněno 

prvních pět škol. 

 

4. Termíny soutěže 
 

Začátek soutěže: 1. 9. 2019 

                                            Konec soutěže 30. 6. 2020 

Vyhodnocení: do 14. 7. 2020 

Předání cen:  červenec-září 2020 

 

 
Vše, co nasbíráte po ukončení soutěže, bude automaticky zařazeno do dalšího ročníku 

soutěže, takže se nemusíte bát, že byste o množství přišli. ☺ 
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5. Na koho se mohu obrátit? 
 

S veškerými dotazy a objednávkami vývozů se můžete obracet na koordinátora soutěže: 

 

Jméno: Daniel Pobl    oblast severních Čech 

E-mail: info@jihosepar.cz 

Mobil: 773 899 130 

 

Jméno: Jan Ambrož     Jana Kotálová   oblast jižních Čech 

E-mail: ambroz@jihosepar.cz  kotalova@jihosepar.cz 

Mobil: 777 749 020    Mobil: 777 795 513, Tel.: 388 302 221 

 

 

 

6. Jaké budou ceny? 
 
1. kategorie – dle celkového množství dodaných tun 

 
1. místo ve sběru druhotných surovin: f inanční odměna  

2. místo ve sběru druhotných surovin: f inanční odměna 

3. místo ve sběru druhotných surovin: f inanční odměna  

4. místo ve sběru druhotných surovin: f inanční odměna  

5. místo ve sběru druhotných surovin: f inanční odměna  

 

2. kategorie – dle průměru dodaných kg na žáka 
 

1. místo ve sběru druhotných surovin: f inanční odměna    

2. místo ve sběru druhotných surovin: f inanční odměna  

3. místo ve sběru druhotných surovin: f inanční odměna  

4. místo ve sběru druhotných surovin: f inanční odměna  

5. místo ve sběru druhotných surovin: f inanční odměna  

 

 

Ceník výkupu sbíraných surovin: 
 

Komodita Označení Cena 

Karton, lepenka 150101 1400 Kč / t 

Noviny, časopisy 150101 2000 Kč / t 

Víčka od PET lahví 150102 2000 Kč / t 

PET lahve 150102 2000 Kč / t 

 
Pozn.: Ceny jsou včetně dopravy a DPH. Výkupní ceny se mohou v  průběhu soutěže měnit 
na základě aktuálního vývoje cen na trhu druhotných surovin. O změně budete vždy včas 

informováni písemnou formou (e-mailem, popřípadě faxem). 
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7. Jak Vám zaplatíme? 
 
Platba bude provedena na základě způsobu stanoveného v  přihlášce pro stávající rok. 

Převodem na účet (po vývozu zašleme podklad pro fakturaci, na jehož základě vystavíte 

fakturu se splatností 30 dní a zašlete ji na naši kontaktní adresu) nebo složenkou. 

 

8. Co s dopravou? 
 
Pro odvoz nasbíraného materiálu si můžete objednat: 

 

 
 

 

SOLO (kontejner) 

 

 

 

 

 

Před každým vývozem konzultujte nakládku a přejímku materiálu s koordinátorem 

soutěže. 

Doprava materiálu od soutěžícího k pořadateli je zdarma, pokud soutěžící vytíží vozidlo. 

Požadovaný termín vývozu je nejlépe objednat 14 dní předem.  

Dopravu posledních vývozů na konci školního roku je ideální objednat do 17.6.2020. 

 

V případě, že chcete materiál dodat přímo na naše provozy, můžete využít tyto: 

 

1. Provoz Liběšice, Liběšice 133, 411 46 

2. Provoz Vimperk, Špidrova 128, 385 17 

 

9. Co nepatří do druhotných surovin? 
 
Dodaný materiál nesmí obsahovat nežádoucí látky nebo látky nebezpečné (například 

kovy, tvrdý plast, sklo, textilie, dřevo, stavební materiály, syntetické materiály, voskové 

materiály, písek a jiné…). 

Do papíru nepatří použité hygienické papíry, papíry od olejů, papíry uhlové, kopírovací, 

mastné, znečištěné od barev, nerozvláknitelné a lakované papíry. Víčka od PET lahví a 

PET lahve budou pečlivě zavázány v od nás dodaných pytlích. Pytle zašleme  

na požádání na adresu školy uvedené na přihlášce. 


