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S vysloužilci i do zoo!
Za vysloužilý elektrospotřebič lístek do Zoo Brno zdarma!
Na poslední prázdninovou sobotu - 30. srpna 2008 - připravila Zoologická zahrada Brno
ve spolupráci s kolektivním systémem ELEKTROWIN a Magistrátem města Brna
propagační a vzdělávací akci určenou jako pro malé, tak i velké návštěvníky. Kdo
přinese v tento den do zoo vysloužilý elektrospotřebič, obdrží dětskou vstupenku
v hodnotě 40 Kč zdarma. Vstupenka má celoroční platnost, takže při pořádném úklidu
mohou rodiny získat vstupenky i pro několik návštěv zoologické zahrady.
A to není všechno! Podle velikosti odevzdaného elektrospotřebiče budou pro návštěvníky
připraveny zajímavé dárky. Navíc se děti i dospělí dozvědí, jak správně zacházet
s vysloužilým elektrozařízením, aby neplnilo černé skládky a neohrožovalo zdraví a přírodu.
Součástí programu sobotního dne v zoo bude také řada soutěží a kulturních vystoupení.
„Touto akcí chceme akcí připomenout všem, že vysloužilé elektrospotřebiče není možné
odkládat do komunálního odpadu, ale je nutné je odevzdávat na místa k tomu určená – tzn.
do sběrných dvorů či u všech dobrých prodejců elektro,“ uvedl při této příležitosti ředitel
zákaznického oddělení společnosti ELEKTROWIN Roman Abrham. „Zoologické zahrady
navštěvují většinou rodiny s dětmi či školy. A my víme, že děti velmi účinně působí na rodiče
a dospělé, aby se chovali zodpovědně – a k přírodě zejména,“ dodal Abrham.
„S Elektrowinem máme společný cíl – chránit životní prostředí. To je v případě zoo navíc
umocněno i tím, že máme výukové středisko a svými programy se zaměřuje přímo na
enviromentální výchovu dětí i dospělých. A podobné netradiční a zajímavé akce vzdělávání a
osvětě hodně napomáhají,“ uvedla Bc. Jana Hadová, vedoucí Propagačně vzdělávacího úseku
brněnské zoo.
Akci podpořil i Magistrát města Brna, který je zřizovatelem Zoo Brno. „Vítáme každou
iniciativu, která napomáhá k tomu, že se elektroodpad dostane na místa zpětného odběru a
neskončí v popelnicích. A vyměnit je za volnou vstupenku do zoo je opravdu originální
nápad, který nezbývá než podpořit“ ocenil vzájemnou spolupráci ing. Martin Vaněček,
vedoucí Odboru životního prostředí Magistrátu města Brna.

Akce je součástí programu Dne adoptivních rodičů a sponzorů Zoo Brno.
Elektrowin, a. s., byla založen 25. května 2005 jako provozovatel kolektivního systému zajišťujícího oddělený
sběr, zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu. Zaměřuje se na velké a
malé domácí elektrospotřebiče i elektrické nářadí a elektronické nástroje. Společnost je koncipována jako
nezisková, jejími akcionáři jsou přední výrobci velkých a malých domácích spotřebičů. Prostřednictvím více než
500 sběrných dvorů v 380 městech, 1600 provozoven posledních prodejců a mobilních svozů zajištěných ve
více než 4000 obcích smluvně pokrývá přes 87 % obyvatel ČR.
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