Warszawa, 1 marca 2018 roku

Szanowni Państwo,
zapraszamy wszystkie szkoły oraz domy kultury do udziału w II edycji konkursu plastycznego Świat oczami młodych organizowanego
przez Fundację Banku Ochrony Środowiska i Pocztę Polską. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem RATUJEMY KLIMAT i podejmuje bardzo ważny temat zmian klimatu i sposobów jego ochrony.

Świat oczami młodych to jedyna okazja do samodzielnego zaprojektowania znaczków!
Najlepsze prace oraz nazwiska laureatów znajdą się na znaczkach okolicznościowych, które zostaną wprowadzone do
obiegu jesienią 2018 roku.
Celem konkursu jest stworzenie projektów znaczków pocztowych, które przedstawiają sposoby ochrony klimatu do hasła RATUJEMY
KLIMAT. Znaczki, oprócz wartości użytkowej oraz kolekcjonerskiej, mają stanowić element proekologicznej edukacji, wpisujący się
w misję Fundacji BOŚ i Poczty Polskiej.
Konkurs patronatami objęli Minister Edukacji Narodowej, Minister Energii, Minister Infrastruktury, Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska oraz Pełnomocnik Rządu do
Spraw Polityki Klimatycznej, a także Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem.
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ZADANIE KONKUROSOWE
JAK PRZEBIEGA KONKURS?
Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu przez uczniów Konkurs dzieli się na dwa etapy.
projektu znaczka pocztowego, który przedstawia konkretne
W pierwszym koordynator powinien na terenie swojej placówsposoby ochrony klimatu do hasła RATUJEMY KLIMAT. Trzy najlepki zorganizować zajęcia dotyczące ochrony klimatu oraz
sze prace konkursowe zostaną wydane w formie znaczków
wewnętrzny konkurs, w którym zostaną wyłonione maksymalpocztowych przez Pocztę Polską.
nie trzy najlepsze prace.
W drugim etapie najlepsze prace należy przesłać organizatoADRESACI PROJEKTU
rom konkursu Świat Oczami Młodych.
Młodzież w wieku 10–19 lat;
Wszelkie materiały pomocnicze do przeprowadzenia
Nauczyciele, którzy wcielą się w rolę koordynatorów
etapu wewnętrznego znajdują się na stronie konkursu:
konkursu na terenie placówki szkolnej lub Domu Kultury;
www.oczamimlodych.pl
KOORDYNATOR KONKURSU
TERMINARZ
Do zadań koordynatora należy zachęcenie
Rejestracja Szkół i Domów Kultury na stronie www.oczamimlomłodzieży do udziału w konkursie, a także
dych.pl trwa do 11 kwietnia 2018 roku.
szerzenie wiedzy dotyczącej znaczków
Na najlepsze prace wyłonione w wewnętrznym konkursie
i klimatu w społeczności szkolnej.
czekamy do 23 maja 2018 roku.
Do wygrania atrakcyjne nagrody!
Łączna wartość nagród wynosi
10 000 złotych!

WIĘCEJ INFORMACJI:
www.oczamimlodych.pl
koordynator projektu – Maria Jakubowska
22 532 71 94 | oczamimlodych@fundacjabos.pl

Wierzymy, że konkurs zachęci młodzież do zainteresowania się sztuką w jej miniaturowej formie znaczka pocztowego, a budowana
wokół projektu wartość dodana – wiedza o klimacie i zmianach jakim podlega, a zwłaszcza o sposobach jego ochrony – zainspiruje
młodzież do głębszego zainteresowania się tą tematyką, a w dłuższej perspektywie wpłynie na proekologiczne postawy i wybory
młodych ludzi.
Serdecznie zapraszamy!
Radosław Żuk
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