
Hlasujte a pomozte zvítězit Vašemu sběrnému dvoru! 

Od července do října 2015 probíhá soutěž „Sběrný dvůr roku“ o nejlepší sběrný dvůr 

v České republice. Zapojit se můžete hlasováním v pěti kategoriích. Pomocí 

vyhledávače najděte Váš sběrný dvůr a ohodnoťte ho v každé kategorii takovým 

počtem bodů, jaký si podle Vás zaslouží.  

Při závěrečném vyhlášení nejlepšího sběrného dvora bude přihlédnuto také k počtu 

komodit, které sběrný dvůr sbírá (např. sklo, plasty, kovy, atd.), a k množství zpětně 

odebraného elektrozařízení. Nejlepší sběrný dvůr v obci do deseti tisíc obyvatel získá 

finanční odměnu 30 tisíc Kč, v obci nad deset tisíc obyvatel pak 50 tisíc Kč.  

Pokud se chcete zapojit do slosování o věcné ceny, pak stačí po ohodnocení 

sběrného dvora vyplnit jednoduchý registrační formulář.  

V průběhu soutěže proběhnou dvě slosování registrovaných hlasujících, při kterých 

můžete pokaždé vyhrát jednu ze tří moderních powerbanek ve tvaru červeného 

kontejneru nebo nový smartphone LG.  

 

Pravidla soutěže „Sběrný dvůr roku“ 

„Sběrný dvůr roku“ je soutěž, v níž budou dle hlasování široké veřejnosti na 

stránkách www.sberne-dvory.cz hodnoceny sběrné dvory v České republice.  

Veřejnost bude moci sběrné dvory hodnotit prostřednictvím následujících kritérií: 

1) Dostupnost dvora 

2) Pořádek 

3) Otevírací doba 

4) Ochota obsluhy 

5) Rozsah odebíraných komodit 

 

Každé z kritérií lze ohodnotit jedním až pěti body (pět bodů je nejlepší, jeden bod 

nejhorší hodnocení).  

 

Hlasující se mohou také zapojit do soutěže o věcné ceny prostřednictvím 

jednoduchého registračního formuláře. V srpnu a září 2015 pak proběhne slosování 

o věcné ceny. Výherci budou náhodně vylosováni. Ceny budou zaslány poštou a 

jména výherců zveřejněna na webu.  

 

 

 

http://www.sberne-dvory.cz/


Harmonogram soutěže 

1) červenec 2015 – zahájení soutěže 

2) srpen 2015 – losování cen pro hlasující 

3) říjen 2015 – konec soutěže 

4) listopad 2015 – vyhodnocení, vyhlášení výsledků, předání cen sběrným 

dvorům, losování cen pro hlasující 

 

Vyhodnocení soutěže Sběrného dvoru roku a předání cen  

Celkové hodnocení sběrného dvora bude záležet na množství bodů, které získá od 

hlasující veřejnosti. Kromě těchto bodů bude také přihlédnuto k počtu komodit, které 

sběrný dvůr sbírá (sklo, plasty, kovy, atd.) a k množství zpětně odebraného 

elektrozařízení.  

 K 31. 10. 2015 bude ukončena možnost hlasování na www.sberne-dvory.cz. V první 

polovině listopadu, budou sečteny všechny body a vítězem se stane jeden sběrný 

dvůr z obcí do 10 000 obyvatel a jeden sběrný dvůr z obcí nad 10 000 obyvatel. 

Zároveň budou vylosování čtyři hlasující, tři vyhrají přenosnou nabíjecí stanici, jeden 

výherce vyhrává dotykový mobilní telefon LG. 

Vítězný dvůr z menší obce získá 30 000 Kč a z větší obce 50 000 Kč. Ceny budou 

slavnostně předány na sběrných dvorech, nebo na radnicích či obecních úřadech 

měst či obcí.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

http://www.sberne-dvory.cz/

