ŚWIAT OCZAMI MŁODYCH
3. edycja konkursu plastycznego na projekt znaczka pocztowego

Warszawa, 11 lutego 2019 roku

po raz kolejny z radością zapraszamy wszystkie szkoły i domy kultury do udziału w konkursie plastycznym na projekt znaczka pocztowego „Świat oczami młodych”.
W konkursie, organizowanym przez Fundację BOŚ i Pocztę Polską, co roku poruszamy ważne społecznie tematy. Konkurs nie tylko
edukuje młodzież, ale stwarza jej również możliwość wypowiedzi i dyskusji. Trzecia odsłona konkursu, organizowana pod hasłem
„Przywróćmy tradycyjne sady”, poświęcona jest tematyce ratowania starych odmian drzew owocowych, a tym samym zwiększania
różnorodności biologicznej polskiej przyrody.
„Świat oczami młodych” to jedyna okazja dla młodzieży do samodzielnego zaprojektowania znaczków! Trzy najlepsze prace wraz
z nazwiskami autorów znajdą się na znaczkach pocztowych, które zostaną wprowadzone do obiegu jesienią 2019 roku.
Naszym celem jest edukacja proekologiczna młodzieży oraz popularyzacja tematu ratowania starych odmian drzew owocowych
i zwiększania różnorodności biologicznej. W efekcie konkursu powstanie wiele pięknych prac, które pomogą nam w osiągnięciu
celu. Trzy najlepsze prace, wydane jako znaczki pocztowe, będą promowały te ważne zagadnienia przez wiele lat.
Dostrzegając wagę tematu, konkurs patronatami honorowymi objęli: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym
Rozwojem.

ZADANIE KONKURSOWE
Przygotowanie przez uczniów projektu znaczka pocztowego,
który przedstawiać będzie sady ze starymi odmianami drzew
owocowych, uprawiane metodami ekologicznymi, ograniczającymi negatywny wpływ na środowisko, zgodnie z ideą
„Przywróćmy tradycyjne sady”.
Do wygrania

JAK PRZEBIEGA KONKURS?
Konkurs dzieli się na dwa etapy.
W pierwszym koordynator zorganizuje zajęcia dotyczące
tradycyjnych sadów oraz wewnętrzny konkurs, w którym
zostaną wyłonione maksymalnie trzy najlepsze prace.
W drugim etapie najlepsze prace należy przesłać
atrakcyjne nagrody! organizatorom konkursu „Świat oczami młodych”.
ADRESACI PROJEKTU
Łączna wartość Wszystkie prace zostaną opublikowane na stronie
Klasy 4-8 szkół podstawowych, gimnazja,
konkursu i poddane ocenie Komisji Sędziowskiej, która
nagród wynosi
szkoły średnie oraz domy kultury;
10 000 złotych! przyzna 3 nagrody główne oraz 10 wyróżnień.
Młodzież w wieku 10–19 lat;
Nauczyciele/Opiekunowie, którzy pełnić będą
TERMINARZ
rolę Koordynatorów projektu na terenie danej
Rejestracja szkół i domów kultury na stronie www.oczaplacówki.
mimlodych.pl trwa do 19 marca 2019 roku.
www.oczamimlodych.pl
Na najlepsze prace wyłonione w wewnętrznym konkursie
koordynator projektu – Maria Jakubowska
czekamy do 14 maja 2019 roku.

507 006 579 | oczamimlodych@fundacjabos.pl

Konkurs jest także wsparciem dla innego projektu Fundacji BOŚ pn. „Tradycyjny Sad”, w którym szkoły mogą się ubiegać o granty
na założenie mini sadu z tradycyjnymi odmianami grusz. Wszelkie informacje o projekcie „Tradycyjny Sad” znajdują się na stronie
tradycyjnysad.pl, do którego szkoły cały czas mogą się zgłaszać – rejestracja trwa do 28 lutego br.
Wierzymy, że zarówno konkurs „Świat oczami młodych” oraz projekt „Tradycyjny Sad” zainspirują młodzież do zainteresowania się
tematyką zwiększania różnorodności biologicznej przyrody, co w dłuższej perspektywie wpłynie na proekologiczne postawy
i wybory młodych ludzi.
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