KONKURS EKOLOGICZNY
Stadionowy Eko- dekalog – czyli 10 zasad ekologicznego kibicowania.
Jesteśmy częścią Ziemi. W trosce o stan przyrody podejmowanych jest wiele inicjatyw
mających na celu zwrócenie uwagi społeczeństwa na problemy ochrony środowiska. Każdego
dnia dokonujemy pewnych wyborów, które mają znaczący wpływ na nasz świat. Kształtując
odpowiednie postawy i sposób myślenia u młodych ludzi oddziałujemy na przyszłość naszej
planety.
Sport i ekologia - na pozór dwie różne dziedziny mające ze sobą mimo wszystko wiele
wspólnego. Łączą je głównie postawy i wzorce zachowań, które kształtujemy angażując się w
akcje sportowe i ekologiczne. Tak jak lekkoatleta potrzebuje zdrowego ciała, żeby odnosić
spektakularne sukcesy na arenach międzynarodowych, tak też planeta Ziemia musi być w
dobrej kondycji, aby służyć nam przez kolejne lata. Z uwagi na te aspekty zachęcamy do
udziału w konkursie skierowanym do uczniów klas IV – VI. Tematem przewodnim jest
„Stadionowy eko-dekalog – czyli 10 zasad ekologicznego kibicowania”. Chcielibyśmy
wspólnie z młodymi ludźmi stworzyć zbiór ekologicznych rad skierowanych do kibiców
biorących udział w Drużynowych Mistrzostwach Europy w Bydgoszczy.
11 maja obchodzony jest DZIEŃ BEZ ŚMIECENIA zorganizowany zgodnie z wytycznymi
Dyrektywy UE 94/62. World non-waste Day to pomysł wypracowany przez młodzież z
kilkunastu krajów współdziałających w ramach międzynarodowego programu „Europejski
Eko-Parlament Młodzieży”. Mając na uwadze edukację i zachęcanie społeczeństwa do
aktywnego segregowania odpadów kierujemy nasz konkurs do uczniów szkół podstawowych,
aby wspólnie przy użyciu prostych środków zadbać o kondycję naszej planety.
Zasady konkursu:
1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej.
2. Na wskazany przez Organizatora adres e-mail: konkurs@bydgoszcz2019.pl lub pocztą na
adres: Kujawsko-Pomorski Związek Lekkiej Atletyki ul Gdańska 163, 85-613 Bydgoszcz
należy przesłać propozycję pięciu eko-zasad, którymi kibic ma się kierować będąc na
stadionie.
3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest również przesłanie wypełnionego formularza
zgłoszeniowego – dostępnego w załączniku.
4. Z nadesłanych zgłoszeń wybranych zostanie 10 najciekawszych rad, które będą tworzyć
Eko-dekalog.
5. Autor najciekawszej koncepcji otrzyma atrakcyjne nagrody. Organizator zastrzega sobie
również prawo do wręczenia wyróżnień.
W załączeniku znajdą Państwo formularz zgłoszeniowy oraz regulamin konkursu
realizowanego przez Organizatora Drużynowych Mistrzostw Europy w Lekkiej Atletyce, w
którym znajdziecie Państwo wszystkie istotne informacje na temat ww. działań.
Na zgłoszenia czekamy do 02. 06.2019.
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