BEZPŁATNY KONKURS EKOLOGICZNY DLA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI
CENNE NAGRODY!!!
Zapraszamy uczniów szkół ponadgimnazjalnych wraz z nauczycielami – opiekunami, do
udziału w konkursie ekologicznym „Ekologia w gospodarstwie od A do Z”. Konkurs polega na
przygotowaniu projektu* gospodarstwa rolnego wraz z gospodarstwem domowym,
uwzględniającego zastosowanie różnych rozwiązań przyjaznych środowisku, których wzajemna
synergia w sposób korzystny wpływa na zrównoważone gospodarowanie zasobami naturalnymi.
W projekcie winno uwzględnić się m.in.: możliwości ograniczania emisji gazów
cieplarnianych przez gospodarstwo rolne jako jednostkę, racjonalne gospodarowanie rolniczymi
zasobami wodnymi, efektywność energetyczną, w tym stosowanie upraw roślin energetycznych
i ich wykorzystanie w procesie pozyskania energii na cele własne gospodarstwa, wykorzystanie
energii wiatru i energii słonecznej do zaspokojenia potrzeb energetycznych gospodarstwa i wiele
innych, dobrych praktyk, korzystnie wpływających na stan środowiska naturalnego.
*forma wykonania projektu jest dowolna. Dopuszcza się opracowania plastyczne w formie plakatu, makiety, rysunku, kolażu (wykonane dowolną techniką – format A4 lub A3)
prezentacje multimedialne (do 30 slajdów), referaty (do 6 stron) , słuchowiska, reportaże, filmy
krótkometrażowe oraz inne prace techniczne.
Projekty należy nadsyłać na adres Organizatora Konkursu do dnia 28.02.2013
(decyduje data wpływu do Fundacji):
Fundacja Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju
Ul. Indiry Gandhi 21
02-776 Warszawa
z dopiskiem: „Konkurs”
Nadsyłane projekty powinny być opisane według następującego schematu:
1.
2.
3.
4.
5.

Imię i nazwisko Autora pracy
Nazwa, numer i adres placówki szkolnej
Tytuł pracy
Imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna Autora pracy
Numer telefonu oraz adres e-mail nauczyciela – opiekuna Autora pracy.

Najciekawsze projekty, wyłonione przez Komisję Konkursową, zostaną nagrodzone
nagrodami rzeczowymi, w tym: 30 projektów, które zajęły pierwsze miejsce - aparatami
fotograficznymi, 30 projektów, które zajęły drugie miejsce - odtwarzaczami muzyki, 30 projektów,
które zajęły trzecie miejsce - bonami zakupowymi sieci sklepów EMPIK. Ponadto, trzech nauczycieli
– opiekunów, którzy zgłoszą największą ilość zwycięskich projektów zostanie nagrodzonych
nagrodą specjalną - laptopem.
Szczegóły oraz pełny regulamin konkursu znajduje się w Siedzibie Organizatora Konkursu,
na stronie internetowej www.klimatarolnictwo.pl/biomasa w zakładce „Konkurs” oraz pod
numerem telefonu: 22/ 644-67-95 lub 721 377 720.
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