KEOP-6.1.0/B/11-2011-0136

A szeméthegyen túl...

Szia,
Szelekt Iván
vagyok.

Helló, az én nevem
Bicik Liza.

Fenntarthatósági
tematikájú interaktív
rendezvény, öt megye
gyermekvédelmi
gondoskodásban elő
fiataljainak.

Engem pedig
Lekapcs Olivérnek
hívnak.

Ne szemétkedj
a bolygóddal,
hogy tovább
utazhass rajta!

A Földnek
létkérdés, ami
neked hasznos.

Minden szemét hulladék, de
nem minden hulladék szemét!

Az újrahasznosítás
a te kezedben van!

Kapcsold le,
húzd ki, ha nem
használod!

Kíméld a Földet,
közlekedj rajta
saját erődből!

klikk

A kikapcsolódás
nem csak neked jár!

Gyalog járj, tovább élsz!

Az élelmiszer
ökolábnyoma könnyen
eltaposhat! Legyél
óvatos, egyél helyben
termőt!

Egyél jól
- termelj
magadnak!

Fogj össze a Földdel!

Messziről jött élelmiszer
nem hoz jó üzenetet!

Csak azt vedd
meg, amire tényleg
szükséged van!

A vörös hús
a Földnek is
nehéz étel

A vöröshús-ételek
előállításához sokkal
több erőforrásra van
szükség, mint a fehér
húsokhoz!

Vásárolj okosan!

Versenyfelhívás! Alkotói verseny!
„A szeméthegyen túl...” programhoz kapcsolódóan
a szervezők alkotói versenyt hirdetnek meg.
Versenykiírás: Környezet- és energiatudatos életmód (A rendezvényen elhangzott előadások témáihoz kötődően. Az előadások anyaga letölthető a weboldalról.)
I. Alkotói verseny egyéni pályázók részére.
Pályázhat minden 10-15 éves, gyermekvédelmi
gondoskodásban élő fiatal, aki az alábbi megyék
valamelyikében él: Nógrád, Heves, Borsod-AbaújZemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar megye.
Életkori kategóriák:
I. 10-12 éves korosztály
II. 13-15 éves korosztály
Műfaji kategóriák:
I. Képzőművészeti alkotások: rajz, festmény,
fotó. Méretbeli megkötés: maximum A/2
II. Írásművészeti alkotások: vers, dalszöveg,
novella, mese. Terjedelmi megkötés: maximum
5000 karakter (szóközökkel együtt). Egy pályázó
műfaji kategóriánként egy alkotással pályázhat.
Az elkészült alkotásokról készült fotót (vagy ha
méretük engedi, akkor szkennelt képüket), illetve az írásműveket (doc vagy txt formátumban) az
aszemethegyentul@rubeus.hu címre kell elküldeni legkésőbb 2014. június 30-ig. A beérkezett
alkotások a rubeus.hu/aszemethegyentul oldalon kerülnek bemutatásra. A nyertesekről
közönségszavazás dönt, a szavazás 2014. július
1-én indul és július 31-ig tart.
Nyeremények:
(mindkét életkori és műfaji kategóriában az első
három helyezett részesül díjazásban):
1. díj: Kerékpár
2. díj: Újrahasznosított anyagból készült utazótáska
3. díj: Újrahasznosított anyagból készült hátizsák

II. Alkotói verseny gyermekvédelmi intézmények (lakócsoportok) részére.
A versenyben lakócsoportok indulhatnak (egy intézményből akár több), melynek tagjai minimum 4,
maximum 18 évesek. A csoportot indító intézmény
Nógrád, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén, SzabolcsSzatmár-Bereg vagy Hajdú-Bihar megyei lehet.
Egy csoport egy pályaművet adhat be.
Műfaji és méretbeli megkötés:
Óriásplakát-terv minimum A/2-es méretben,
szabadon választott technikával. Az elkészült alkotásokról készült fotót a aszemethegyentul@
rubeus.hu címre kell elküldeni legkésőbb 2014.
június 30-ig. A beérkezett alkotások a rubeus.hu/
aszemethegyentul oldalon kerülnek bemutatásra. A nyertesekről közönségszavazás dönt, a
szavazás 2014. július 1-én indul és július 31-ig tart.
Nyeremények:
1. díj: Facsemeték
2. díj: Vetőmag csomag
3. díj: Virágmag csomag
Eredményhirdetés:
2014. augusztus 8. Az eredményhirdetés a rubeus.
hu/aszemethegyentul weboldalon történik,
a nyereményeket futárszolgálattal juttatjuk el a
nyertesekhez. Az egyéni és az intézményi verseny
egyaránt jeligés, a pályázatok beadásának részletes leírását a weboldalon tesszük közzé.
Kellemes alkotást, eredményes versenyzést kíván
a szervezők csapata!
Info: Freisinger Balázs
Telefon: +36 30 388 0024
E-mail: aszemethegyentul@rubeus.hu

www.rubeus.hu/aszemethegyentul
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu
06 40 638 638

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai
Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

