ZAPRASZAMY NA FESTYN
„ZDROWY NASTOLATEK - CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS”

KIEDY I GDZIE?
12 czerwca 2017r. na boisku Zespołu Szkól nr 10 w Toruniu (Pl. Św. Katarzyny 9)
CO SIĘ BĘDZIE DZIAŁO?
stoiska i warsztaty prowadzone przez podmioty i instytucje zaangażowane w ochronę środowiska,
pokazy ratownictwa medycznego, występy muzyczne, gry i zabawy na scenie
KOGO ZAPRASZAMY?
- grupy przedszkolne (starsze oddziały, wiek 5-6 lat)
- klasy szkół podstawowych (1-6 klasa)
W JAKICH GODZINACH?
- uczniowie klas 1-3 w godz. 9:00-10:30 (rejestracja grup o godz. 8:30)
- przedszkolaki w godz. 10:30-12:00 (rejestracja grup o godz. 10:00)
- uczniowie IV-VI w godz. 12:00-14:00 (rejestracja grup o godz. 11:30)
CO JEST WAŻNE?
aby zapewnić dzieciom przyjemne i bezpieczne spędzenie czasu na festynie, każdej grupie przydzielimy
przewodnika, który będzie oprowadzał uczestników po stanowiskach. W tym celu prosimy o
wcześniejsze potwierdzenie udziału w festynie (do 30 maja) oraz przyjazd na wyznaczoną godzinę.
JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?
Telefonicznie: 56 65 222 40
Elektronicznie: m.bakalarz@ecwm.org.pl
Osobiście: Wola Zamkowa 12a, Toruń (siedziba Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu)
Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży

REGULAMIN KONKURSU PRAC PLASTYCZNYCH
„ZDROWY NASTOLATEK - CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS”
1. Organizatorem konkursu jest Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży. Konkurs jest
częścią projektu pt. „Zdrowy Nastolatek – czyste powietrze wokół nas” finansowanego ze
środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
2. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych regionu kujawsko-pomorskiego.
3. Celem konkursu plastycznego jest podniesienie świadomości dzieci i młodzieży w obszarze
ochrony środowiska oraz kształtowania prozdrowotnego stylu życia.
4. Zakres tematyczny konkursu: prace powinny ukazywać postawy sprzyjające ochronie
środowiska przyrodniczego, w szczególności w zakresie dbałości o czyste powietrze.
5. Konkurs organizowany jest w 2 kategoriach wiekowych:
- klasy I-III
- klasy IV-VI.
6. Prace należy wykonać zespołowo (np. w ramach jednej klasy, kółka plastycznego lub
przyrodniczego) dowolną techniką plastyczną (rysunek, malarstwo, collage, rzeźba, instalacja,
itd.). Zespół może zgłosić maksymalnie 1 pracę plastyczną.
7. Gotowe prace plastyczne należy dostarczać na adres: Wola Zamkowa 12a, 87-100 Toruń
(siedziba Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu). Do pracy muszą być dołączone
następujące informacje: nazwa zespołu, nazwa szkoły, imię i nazwisko opiekuna oraz jego dane
kontaktowe (nr tel., adres e-mail). Można dołączyć krótki opis pracy.
8. Etapy konkursu:
I etap – dostarczenie prac konkursowych – do 14 czerwca 2017;
II etap – ocena prac konkursowych i rozstrzygnięcie konkursu – do 20 czerwca 2017 r.
9. W każdej z kategorii zostaną nagrodzone 3 prace plastyczne. Zwycięskie zespoły otrzymają
zestawy narzędzi edukacyjnych z przyrody.
10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej publikacji prac oraz wykorzystania
podstawowych danych autorów w środkach masowego przekazu.
11. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu.
12. Kontakt z organizatorem: 56 65 222 40, m.bakalarz@ecwm.org.pl.

