Dobrý den,
dovolte, abychom Vaši obec pozvali k zapojení do soutěže Miss Kompost, klání o nejzajímavější
komposty. Obcím soutěž nabízí příležitost motivovat občany ke kompostování a díky tomu výrazně ušetřit
náklady na svoz bioodpadu, zmenšit objem komunálního odpadu či zlepšit kvalitu půdy. Občanům soutěž
dává příležitost vyhrát užitečné ceny. Výhru jim přitom může zajistit nejen krásný kompost, ale také
originální nápad či zajímavý příběh.
Obec, která chce podpořit zájem svých občanů o kompostování, se může zapojit a uspořádat Regionální
Miss Kompost. K tomu se stačí jednoduše přihlásit a soutěž propagovat. Spolek Ekodomov, pořadatel
soutěže Miss Kompost, k tomu zdarma poskytne potřebné nástroje.
Účastníci se do soutěže mohou přihlašovat již nyní, mediální kampaň připravujeme od 1. 9. 2015 do 10. 11.
2015, kdy také končí možnost přihlásit se do soutěže. Soutěž probíhá na dvou úrovních: celostátní Miss
Kompost a Regionální Miss Kompost. Ekodomov se stará o výběr výherců a udílení cen v celostátní
Miss Kompost. Vaše obec se může stát pořadatelem Regionální Miss Kompost a dát tak svým občanům
šanci vyhrát dvakrát. Sami můžete zvážit, zda a jak vyhodnotíte a oceníte soutěžící z Vaší obce. Ekodomov
zajišťuje přihlašování všech soutěžících, zpracování údajů a zveřejnění soutěžních kompostů. Ve volně
dostupné galerii kompostů lze jednoduše vyhledat, kteří soutěžící jsou právě z Vaší obce.
Po přihlášení do Regionální Miss Kompost od nás obdržíte odkaz na stažení potřebných propagačních
materiálů. Přihlášeným budeme průběžně zasílat tiskové zprávy, pomocí kterých mohou informovat své
občany o vývoji soutěže. Rádi případně zveřejníme i Vaše zprávy o Regionální Miss Kompost.
Přihlášení i veškeré materiály jsou zdarma.
Kontaktní formulář k přihlášení do Regionální Miss Kompost najdete zde. Další informace a pravidla
soutěže naleznete na www.misskompost.cz.
Přejeme mnoho úspěchů a těšíme se na spolupráci.
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