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DOMAŽLICE Třídit odpad a ještě za to dostat pivo? Ano. Taková je totiž jedna z letošních novinek 
Chodrockfestu. Návštěvníci akce budou moci třídit odpadky a na stánku Čistý festival za to dostanou 
odměnu.  
Každý, kdo přinese určité množství plastů nebo papírů získá jednobodový žeton, který může vyměnit 
za skvělý dárek.  
Žetony je také možné střádat a později směnit za hodnotnější věc.  
Za 30 kusů plastů, například kelímků, mohou návštěvníci získat speciální žeton na jedno pivo zdarma.  
Báječnou novinkou je také chilloutová zóna s wi-fiinternetem přímo vedle stánku Čistý festival.  
Přístup do zóny a tedy k internetu lidé získají, pokud na stánku vytřídí alespoň 20 kusů plastů nebo 40 
papírů. Výměnou za ně dostanou ID náramek s unikátním přihlašovacím kódem k wi-fi.  
Pokud s sebou nepovezete laptop, můžete pak využít jeden z tabletů, který bude mít k dispozici 
hosteska. Přímo na festivalu tak budete moci sdílet své fotky a videa.  
Odpadky můžete také třídit do několika speciálních barevných košů přímo v areálu. Žluté koše jsou na 
plasty a modré na papír. Pokud vás u těchto nádob přistihne hosteska, jak třídíte odpady, získáte 
přímo na místě ID náramek s kódem, díky kterému se v chilloutové zóně u stánku Čistý festival 
můžete připojit k internetu. Pokud internet nepotřebujete, můžete si na vybrat jeden ze skvělých dárků.  
Všechny odpadky z barevných košů úklidová četa sváží do speciálních velkých kontejnerů, které 
putují přímo k druhotnému zpracování. Kromě toho, že budou návštěvníci třídit odpad, pomohou také 
Chodrockfestu získat certifikaci Čistý festival.  
Tato certifikace je již šest let udělována společností EKO-KOM , a.s. zodpovědným festivalům a letním 
akcím za to, že umožňují svým návštěvníkům třídit odpadky a snaží se udržovat své areály čisté. 
 


