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  FFKK  CChhlluummeecc  nnaadd  CCiiddlliinnoouu  
sportovní nezisková organizace poskytující v Královéhradeckém kraji službu mládeži a 
amatérským sportovcům na Chlumecku organizuje pro širokou veřejnost ve spolupráci se 
společností 

ASEKOL a.s. 
provozovatelem kolektivního systému, který zajišťuje zpětný odběr vysloužilých 

elektrospotřebičů 
 

ekologický projekt zaměřený na třídění odpadu 

 ODEVZDEJ VYSLOUŽILÉ DROBNÉ 
ELEKTROSPOTŘEBIČE I. 

Např. mobilní telefony, discmany, walkmany, MP3 a MP4 přehrávače, malá rádia, 
klávesnice od PC, stolní počítače (bez monitorů), notebooky, tablety, flash disky a externí 
disky k PC, elektrohračky, kalkulačky, kuchyňské spotřebiče (roboty, mixéry, remosky, 
přenosné jedno a dvou plotýnkové vařiče atd.), vrtačky, elektrické holicí strojky, fény a 
kulmy na vlasy apod.. 
 
a to v rámci charitativního projektu BĚHÁME PRO DRUHÉ, který se uskuteční dne 10. 04. 
2016 ve sportovním areálu FK Chlumec nad Cidlinou. Součástí akce je doprovodný program 
pro děti - hry, soutěže, malování. 

 
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ PROJEKTU: 10. 04. 2016 
UKONČENÍ PROJEKTU: 15. 11. 2016 

 
CO ZÍSKÁME ZAPOJENÍM DO EKOLOGICKÉHO PROJEKTU? 

 

 Pro tři vylosované účastníky, kteří v den zahájení projektu 10. 04. 2016 
donesou do sportovního areálu FK Chlumec nad Cidlinou nepotřebný drobný 
elektrospotřebič bude od společnosti ASEKOL a.s. připraveno překvapení 
v podobě slosovatelné ceny. 

 Tříděním vysloužilého elektra odevzdaného k recyklaci přispíváme k ochraně 
životního prostředí. 

 Všichni zúčastnění obdrží tričko s potiskem a zároveň přispějí na dobrou věc 
v rámci charitativního projektu BĚHÁME PRO DRUHÉ, jehož je společnost 
ASEKOL a.s. významným partnerem. 

 
KAM ODEVZDAT DROBNÉ ELEKTROSPOTŘEBIČE? 

 

 Drobné vysloužilé elektrospotřebiče můžete odevzdat přímo do 
označeného červeného stacionárního kontejneru společnosti ASEKOL a.s. 
umístěného při vstupu do areálu FK Chlumec nad Cidlinou, a to od 10. 04. 
2016 až do 15. 11. 2016. 
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 Elektrospotřebiče je možno odevzdávat dále kdykoliv i do dalších 
červených stacionárních kontejnerů rozmístěných ve městě Chlumec n. C. 
a v okolních obcích na Chlumecku a na rovněž sběrný dvůr města 
Chlumec nad Cidlinou. 

 
 

KONTAKT: 
 

Fotbalový klub Chlumec nad Cidlinou 
ulice Na Hatích 83 

Chlumec nad Cidlinou  
503 51 

 
www.chlumecky-fotbal.com 

Ekologický projekt koordinuje: Mgr. Vladan Kárník 
E-mail: vladan.karnik@seznam.cz 

Telefon: 721 862 802 
 

Více informací o zpětném odběru vysloužilých elektrozařízení: www.asekol.cz 


