
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE EKOLOGICZNYM

EKOLOGICZNY MIELEC
12-13 października 2018

Mamy przyjemność zaprosić klasy z Państwa szkoły wraz z wychowawcami do wzięcia udziału w 
konkursie „EKOLOGICZNY MIELEC”. Organizatorzy przygotowali wartościowe i atrakcyjne nagrody 
dla zwycięzców i wyróżnionych drużyn - sprzęt elektroniczny oraz materiały remontowe na odnowę 
sal lekcyjnych. 

Celem konkursu jest promowanie aktywnej postawy proekologicznej wśród młodzieży i zachęcanie 
ich do wspólnych działań na rzecz ochrony środowiska.

PRACA KONKURSOWA

Drużyny klasowe oceniane będą w trzech obszarach - wygrywa drużyna, która sumarycznie zdobę-
dzie najwyższą liczbę punktów z wszystkich trzech kategorii:

1. Prezentacja artystyczna dotycząca ekologii – część obowiązkowa:

• Prezentacja może przyjąć dowolną formę – wystawa zdjęć, rysunków, rzeźb, plakatów promujących 
ekologię, wierszy, piosenek, występów artystycznych, utworów muzycznych.

• Czas trwania prezentacji: do 5 minut.

• Klasy są reprezentowane przez 5-osobowe drużyny, pozostali uczniowie  z klasy dopingują występ 
drużyny.

• Do dyspozycji drużyn będzie scena z nagłośnieniem.

• Za prezentację można zdobyć maksymalnie 20 punktów.

MIELEC
EKOLOGICZNY

2. Klasowa zbiórka makulatury – część obowiązkowa:

• Za każde zebrane 20 kg makulatury drużyna dostaje 1 punkt.

3. Krótki film reklamowy promujący ekologię:

• Konkurencja dodatkowa i nieobowiązkowa.

• Czas trwania filmu: maksymalnie 120 sekund.

• Film zrealizowany kamerą video, aparatem fotograficznym, telefonem komórkowym lub w postaci 
animacji komputerowej. Film na pendrive/CD/DVD  w postaci plików .mpg lub .avi  lub .vfm lub .divix

• Film należy przesłać na adres: Fabryka Idei, ul. Hubska 96/100, 50-502 Wrocław do dnia 8 paździer-
nika 2018 r. lub link na adres konkurs@fabrykaidei.pl (link generowany poprzez serwer 
wetransfer.com)

• Można zdobyć maksymalnie 20 punktów.

WIELKI FINAŁ ODBĘDZIE SIĘ W PIĄTEK 12 PAŹDZIERNIKA 2018

Rywalizacja szkół rozpocznie się w Galerii Navigator 12 października 2018 r. o godz. 9.00. Serdecznie 
zapraszamy drużyny szkolne wraz z dopingującymi ich klasami, nauczycielami oraz rodzicami. 
Szkoły i klasy na miejsce konkursu przywożą zebraną wcześniej makulaturę. Kolejnym punktem są 
pokazy filmów reklamowych oraz prezentacji artystycznych ocenianych przez jury. Każda drużyna 
będzie prezentować na scenie przygotowane prace.

ZGŁOSZENIA DO KONKURSU

• Zapisy do 8 października 2018 roku, liczba miejsc w konkursie ograniczona, decyduje kolejność 
zgłoszeń.

• Klasy będą reprezentowane przez wytypowane 5-osobowe drużyny; opiekę nad drużynami sprawuje 
wychowawca klasy lub opiekun szkolny.

• Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy (w załączniku) i przesłać go 
drogą elektroniczną (skan) na adres mailowy: konkurs@fabrykaidei.pl lub na adres: 
Fabryka Idei Sp. z o. o., ul.Hubska 96/100, 50-502 Wrocław.

• W konkursie może wziąć udział maksymalnie 20 drużyn ze szkół na terenie województwa podkar-
packiego (do 4 drużyn z jednej szkoły), dlatego o zakwalifikowaniu do konkursu decydować będzie 
kolejność nadsyłania zgłoszeń.

• Po otrzymaniu zgłoszenia zostanie przesłany dokładny regulamin konkursu oraz szczegóły organi-
zacyjne.

NAGRODY:

• ZBIERZ I WYMIEŃ
• NAGRODY ZA MAKULATURĘ
• KONKURS DLA SZKÓŁ 

NAGRODA GŁÓWNA 

dla zwycięskiej szkoły: Telewizor 55”

dla 5-osobowej drużyny reprezentującej zwycięską klasę: 5 x SmartWatch

dla zwycięskiej klasy: Koszulki oraz torby ekologiczne

dla nauczyciela kierującego zwycięską drużyną: Bon 500 zł

Za zajęcie pozostałych dwóch finałowych miejsc oraz dwóch wyróżnień przewidziane są również bony 
pieniężne, gadżety elektroniczne oraz nagrody niespodzianki dla drużyn, klas, szkół oraz nauczycieli.

Akcja „EKOLOGICZNY MIELEC” to impreza promująca dbanie o naturę oraz świadome postawy ekolo-
giczne wśród mieszkańców Podkarpacia. Akcja odbędzie się w dniach 12 – 13 października 2018 
roku w Galerii Navigator. W jej ramach zorganizowana zostanie wielka zbiórka makulatury oraz 
jarmark ekologiczny. Zyski z zebranej makulatury przeznaczone zostaną na zakup drzewek, którymi 
obsadzone zostaną tereny zielone w Mielcu oraz okolicach.

Dodatkowych informacji udziela:
Edyta Chlebowska
Fabryka Idei Sp. z o. o.
Ul. Hubska 96/100
50-502 Wrocław
E-mail: konkurs@fabrykaidei.pl
Tel.: 785 600 909

Organizatorem akcji na zlecenie Galerii Navigator jest Fabryka Idei Sp. z o.o
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