ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W
XI EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO:
„DOBRE RADY NA ELEKTROODPADY – ODDAJ MNIE W DOBRE RĘCE 2019”
pod patronatem Głównego Inspektora Ochrony Środowiska

skierowanego do uczniów szkół gimnazjalnych i starszych klas (V i VI) szkół podstawowych. Zadaniem uczestników będzie
między innymi:
1. Przeprowadzenie kampanii edukacji ekologicznej na terenie szkoły oraz w środowisku lokalnym.
2. Zorganizowanie zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych baterii i akumulatorów.
Finał konkursu, z uroczystym wręczeniem nagród odbędzie się w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie w dniu 14 czerwca
2019 roku. Szkoły otrzymają atrakcyjne nagrody zespołowe, a uczestnicy ﬁnału atrakcyjne nagrody indywidualne.
Udział w projekcie daje możliwość uzyskania korzyści dla ucznia i szkoły:

1. Podwyższona samoocena młodzieży realizującej projekt ogólnopolski.
2. Podwyższony poziom identyfikacji młodzieży z własną szkołą (marzenie wszystkich szkół) i środowiskiem oraz władzami
lokalnymi.
3. Wyższy prestiż wśród innych szkól i placówek edukacyjnych oraz władz lokalnych.
4. Wyższe umiejętności unikania zagrożeń płynących ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych
baterii i akumulatorów (ochrona zdrowia).
5. Wzrost umiejętności komunikowania się z wykorzystaniem nowoczesnych technologii komunikacyjnych (wyszukiwanie,
przetwarzanie i tworzenie nowych informacji).
6. Atrakcyjne nagrody dla szkól oraz indywidualne dla uczestników (Wykaz nagród w konkursie oraz niezbędne formularze
znajdą Państwo na stronie: www.auraeko.pl w prawym górnym rogu, w zakładce „KONKURS DOBRE RADY NA
ELEKTROODPADY”. http://www.auraeko.pl/konkurs-dobre-rady-na-elektroodpady/aktualne-materialy-konkursowe

Koordynatorem ze strony AURAEKO jest Sylwia Karcz, tel.: (22) 313 01 84 lub 609 760 032, e-mail: skarcz@auraeko.pl
W tegorocznej edycji dokonaliśmy wielu ważnych zmian w Regulaminie Konkursu w stosunku do poprzednich edycji. Dla
uniknięcia pomyłek i ich konsekwencji, uprzejmie prosimy o dokładne zapoznanie się z nowym regulaminem edycji 2019, a także
innymi materiałami konkursowymi, dostępnymi na naszej stronie, pod adresem podanym powyżej. Do konkursu zakwaliﬁkowanych
zostanie tylko 40 szkół z tych, które się zgłoszą do dnia 7 grudnia 2018 roku.

W załączeniu przesyłamy podstawowe dokumenty, niezbędne do zgłoszenia uczestnictwa w konkursie:
1. Oświadczenie Opiekuna prawnego Ucznia.
2. Oświadczenie Opiekuna EKO-zespołu.
3. Formularz zgłoszenia szkoły do konkursu.
Z wyrazami szacunku,
Gabriela Leszczyńska
Prezes Zarządu

