Szanowni Nauczyciele, Opiekunowie, Wychowawcy,
mamy przyjemnośd zaprosid Paostwa do wzięcia udziału w konkursie plastycznym „Łowcy Baterii" realizowanym
przez Fundację Centrum Innowacji i Koordynacji w ramach projektu „Twoje zdrowie zyska na ochronie środowiska”
dofinansowanego ze środków NFOŚiGW.
Konkurs dotyczy przygotowania prac plastycznych w zależności od wyboru kategorii indywidualnej lub grupowej
(można brad udział w obydwu kategoriach równocześnie). Prace powinny przedstawiad dobre praktyk w zakresie
postępowania ze zużytymi bateriami. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdą Paostwo w PAKIECIE
EDUKACYJNYM oraz REGULAMINIE dostępnym na stronie www.fundacjacik.pl w zakładce KONKURS.
Do wygrania cenne nagrody – w kategorii indywidualnej APARATY CYFROWE, ZESTAWY PLASTYCZNE
oraz ZESTAWY GIER EDUKACYJNYCH. W przypadku zwycięstwa w kategorii grupowej, Placówka otrzyma
MULTIMEDIALNĄ TABLICE INTERAKTYWNĄ, LAPTOPA oraz PAKIET POMOCY DYDAKTYCZNYCH.
Łącznie mamy do rozdania 162 nagrody!!
KONKURS ŁOWCY BATERII - baterie zagrażają roślinom, zwierzętom a nawet Tobie i naszemu zdrowiu. By zapobiec
tym zagrożeniom weź udział w konkursie „Łowcy Baterii” i zaproponuj nam rozwiązania, które będą przeciwdziaład
szkodliwym wpływom baterii na środowisko. Zostao ekologicznym Łowcom Baterii i przygotuj pracę w wybranej przez
siebie kategorii. Możesz samodzielnie stworzyd plakat, rysunek, komiks lub kolaż w którym przedstawisz nam swój
świat ratowany z opresji szkodliwych baterii. Możesz również przy udziale swojej klasy i nauczyciela przygotowad
prezentację w dowolnej technice, przedstawiającą Wasze wspólne rozwiązania, które będą wskazówkami dla innych
najmłodszych. Wybór należy do Ciebie – jaki by nie był, na pewno pozytywnie wpłynie na otaczający Cię świat. Nie
czekaj – działaj, reaguj!
Konkurs został objęty honorowymi Patronatami przez Ligę Ochrony Przyrody, miesięcznik Przyroda Polska,
prezenterów telewizyjnych polskich stacji muzycznych, psychologów, pedagogów i niektóre placówki przyszpitalne.
Wspierają nas aktorzy, dziennikarze, lekarze, nauczyciele i ludzie dobrej woli - zachęcamy do udziału!!
Ps. Spośród wszystkich placówek, które wezmą udział w konkursie, losowana będzie nagroda niespodzianka,
którą prezenterzy telewizyjni wręczą osobiście.
Pakiet edukacyjny, regulamin i ABC dla opiekunów znajdą Paostwo na poniższych stronach:
Pakiet edukacyjny - http://fundacjacik.pl/konkurs-2/pakiet-edukacyjny/
ABC dla opiekunów i Regulamin - http://fundacjacik.pl/konkurs-2/regulamin/

W razie jakichkolwiek pytao i wątpliwości zapraszamy do kontaktu z Zespołem Fundacji CIK:
Magdalena Hyska (m.hyska@fundacjacik.pl, tel.: 604 822 886), Dariusz Chmiel (d.chmiel@fundacjacik.pl, , tel.: 696 143 140).

