
Katowice, 20.09.2018

Szanowni Państwo, 

W imieniu organizatorów Ewangelickiego Centrum Diakonijnego Słoneczna Kraina zapraszam
do wzięcia udziału w Eko-konkursie plastycznym o nazwie: „Jak mogę chronić środowisko?”

Konkurs  jest  współfinansowany  przez  Urząd  Miasta  Katowice  i  Wojewódzki  Fundusz

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży

ze  świetlic  środowiskowych  prowadzonych  przez  organizacje  pozarządowe  i  MOPS oraz

domów  dziecka,  jak  również  osoby niepełnosprawne  korzystające  ze  wsparcia  różnych

ośrodków prowadzonych przez organizacje pozarządowe. Zadaniem uczestników konkursu

będzie  samodzielne  lub  grupowe (max.  3-osobowe)  wykonanie  w dowolnej  technice  prac

plastycznych, w tym także: z wykorzystaniem materiałów z recyklingu. 

Przewidywane są atrakcyjne nagrody fundowane przez Urząd Miasta Katowice

W ramach konkursu, oprócz nagród głównych za zajęcie: I, II i III miejsca, dopuszcza

się  przyznanie  kilku  wyróżnień  oraz  trzech  nagród  specjalnych  dla  najbardziej

zaangażowanych  w  konkurs  placówek.  Planuje  się,  że  wszyscy  uczestnicy  konkursu

otrzymają symboliczne upominki, natomiast laureaci konkursu, jak również osoby i placówki

wyróżnione - nagrody rzeczowe.

Po wyłonieniu laureatów konkursu oraz osób i  placówek wyróżnionych planowana

jest wystawa, która zostanie zaprezentowana w trakcie grudniowej konferencji klimatycznej

COP24. Dodatkowo, wystawa nagrodzonych i wyróżnionych prac będzie udostępniona także

mieszkańcom  w przestrzeni  naszego  Miasta  przy  okazji  organizacji  różnych  wydarzeń

miejskich.  Prace będzie można nadsyłać 30 października 2018 roku. Szczegóły konkursu  

w załączonym Regulaminie. 

W  trakcie  trwania  konkursu  odbędą  się  spotkania  w obszarze  edukacji  ekologicznej

w maksymalnie 12 placówkach z Katowic które wezmą udział w konkursie. 

Spotkania będą mogły odbyć  się  w terminie od 27 września do 17 listopada 2018 roku  

w godzinach popołudniowych między 17 a 19, spotkanie potrwa około godziny,

Na spotkaniu przybliżymy idę edukacji ekologicznej – gdzie wspólnie z dziećmi i młodzieżą

zastanowimy się  ile  odpadów produkujemy,  jaka jest  droga ich rozkładu i  gdzie,  trafiają.

Wspólnie zastanowimy się jak można chronić środowisko, a na przykładzie gier nauczymy się



jak segregować śmieci oraz przybliżymy idee upcyklingu.. Omówimy też przebieg konkursu.

Mamy nadzieję, że spotkanie zainspiruje dzieci i młodzież do wzięcia udziału w konkursie. 

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani przeprowadzeniem spotkania w Państwa placówce, proszę 

o kontakt w celu ustalenia konkretnej daty spotkania.  Spotkanie jest bezpłatne,   mogą być

przeprowadzone  w  12  placówkach  więc  o  pierwszeństwie  będzie  decydować  kolejność

zgłoszeń.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie ekologicznym  „Jak mogę chronić

środowisko”

 

 Zgłoszenia  zapotrzebowania  na  pogadanki  ekologiczne  należy  bezpośrednio  uzgadniać  

z Katarzyną Alicją Michalską Tel. Kontaktowy 667-730-264.

Pozdrawiam serdecznie

Bożena Polak – koordynator projektu Tel. Kontaktowy 501-422-533


