
Osvojite namizni  
žar Gorenje! 
Odgovorite na nagradno vprašanje in sodelujte  
v nagradnem žrebanju!

______________________________________________________________________________________________________________
NAPIŠITE POPOLN NASLOV TE LOKACIJE ULIČNEGA ZBIRALNIKA

Ime in priimek: ______________________________________________________________________________________

E-naslov: ______________________________________________________________________________________________

Telefon: ________________________________________________________________________________________________

Seznanjen sem (označi s križcem):

■  Da se navedeni podatki organizacije v izpolnjeni prijavnici obdelujejo izključno za namen 
nagradne igre, ki poteka v sklopu ozaveščevalno-zbiralne nagradne akcije »Napolnimo 
ulične zbiralnike za stare aparate v Šaleški dolini!«. | Da imam pravico do dostopa do teh 
podatkov (da se popravijo ali posodobijo oz. trajno ali začasno prenehajo uporabljati), to 
sporočim pisno na: info@zeos.si. | Da bo podatke organizator zbiralne akcije brezpogojno 
varoval ter ravnal z njimi v skladu z zakonom, ki ureja varstvo zasebnosti.

Izpolnjen obrazec pošljite na naslov ZEOS, d.o.o., Šlandrova ulica 4, 1231 Ljubljana 
– Črnuče, s pripisom »Za nagradno igro« najkasneje do 25. maja 2019 do polnoči. 
Žrebanje bo potekalo 31. maja 2019, rezultati bodo javno objavljeni najkasneje  
1. junija 2019 na spletnih kanalih organizatorjev akcije.

Več o akciji in pravila nagradne igre najdete na spletni strani www.stariaparati.si.

Oddajte svoje nedelujoče male aparate in odpadne baterije v 
enega izmed uličnih zbiralnikov v Mestni občini Velenje ali  
Občini Šoštanj in sodelujte v nagradni igri za enega izmed desetih 
Gorenjevih namiznih žarov.

LIFE GOSPODARJENJE Z E-ODPADKI LIFE14 GIE/SI/000176.

LOKACIJE ULIČNIH ZBIRALNIKOV:
v Mestni občini Velenje: Aškerčeva 3 - bivši samski dom / 
Cankarjeva 1 in Prešernova 2 / Cesta XIV. Divizije 1 / Efenkova 
60 pri OŠ / Foitova 10 / Goriška 46d, novi bloki / Goriška 47 
/ Goriška 52b, novi bloki / Goriška 65 / Jenkova 17 / Jerihova 
pri Medvedu (Rakova goša) / Kardeljev trg / Kersnikova 3 / 
Koželjskega 3 / Lipa 7 pri košu / Merkur Velenje, Cesta Simona 
Blatnika 17, Velenje / Pesje ob GD / Selo pri Mix-u / Splitska 
02 pri košu / Stanetova 2-15-19 / Stritarjeva 1 - pri zbiralnici / 
Šalek 88 / Šalek 89 / Šalek 98-110 / Šaleška 20 / Šaleška 2a-d 
/ Tomšičeva 21-23 / Tomšičeva 7 / Trubarjeva 22 / Velenje – 
Podkraj / Vinska Gora
v Občini Šoštanj: Cesta Talcev (pod graščino) / Tekačeva cesta

AKCIJO PODPIRAJO ROKOMETAŠI  

RK GORENJE VELENJE.  

Šport in okolje z roko v roki!

KATERA IZMED LOKACIJ ULIČNEGA ZBIRALNIKA  
JE NAJBLIŽJA RDEČI DVORANI (ŠALEŠKA CESTA 3) V VELENJU?

✁

Naredite nekaj dobrega za svoje okolje!

Več o akciji:  
www.stariaparati.si

Nagradna
ozaveščevalno-zbiralna akcija 
NAPOLNIMO ULIČNE ZBIRALNIKE  
ZA STARE APARATE V ŠALEŠKI DOLINI!
25. april – 25. maj 2019
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