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Przemysł a ochrona środowiska – rozwój województwa
wielkopolskiego w oparciu o gospodarkę wodorową
Samorząd Województwa Wielkopolskiego
zaprasza do udziału w Konkursie „Przemysł a ochrona środowiska – rozwój województwa
wielkopolskiego w oparciu o gospodarkę wodorową”

Celem konkursu jest wytypowanie pięcioosobowej grupy uczniów wraz z dwoma opiekunami z terenu
województwa wielkopolskiego do udziału w obradach i sympozjach na temat ochrony środowiska na
terenie Dolnej Saksonii w Niemczech, organizowanych z okazji 75 Rocznicy istnienia Kraju Związkowego
Dolnej Saksonii w terminie od 31 października do 4 listopada 2021 r. W powyższej uroczystości
planowany jest udział przedstawicieli regionów partnerskich Dolnej Saksonii z różnych stron świata, w
tym również, Marszałka Województwa Wielkopolskiego.
Podczas spotkań z uczestnikami z różnych państw, uczniowie będą mieli możliwość zaprezentowania
swojej wiedzy z zakresu ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, wymiany doświadczeń oraz
udziału w posiedzeniu, którego zwieńczeniem będzie przyjęcie wspólnej deklaracji regionów
reprezentowanych przez poszczególnych uczniów. Ze względu na międzynarodowy charakter wydarzenia
wymagana jest od uczestników znajomość języka angielskiego, ze szczególnym uwzględnieniem
słownictwa z zakresu ochrony środowiska i klimatu.
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych (rocznik 2004 i 2005), którzy
interesują się ochroną środowiska oraz znają język angielski (minimalna ocena roczna z przedmiotu język
angielski: 5).
Przedmiotem Konkursu jest nagranie i zmontowanie przez pięcioosobowy zespół uczniów
pochodzących z jednej szkoły, filmu krótkometrażowego na temat: „Przemysł a ochrona środowiska –
rozwój województwa wielkopolskiego w oparciu o gospodarkę wodorową” w wersji dwujęzycznej –
polskiej i angielskiej.
Maksymalna czas trwania filmu to 3 minuty. Dopuszczalna jest każda forma artystyczna (film, teledysk,
reportaż, animacja itp.) Film zapisany w formie pliku video w formacie: .mp4, .mov lub .avi, należy
przekazywać na płycie cd lub dvd albo na pendrive. W filmach nie mogą być widoczne produkty
konkretnych marek, a jakakolwiek forma promocji wszelkiego rodzaju produktów jest niedozwolona.
Filmy można realizować samodzielnie lub w przypadku trudności skorzystać z „Green Studia”
mieszczących się w Ośrodkach Doskonalenia Nauczycieli.
Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z stosownymi oświadczeniami oraz filmem należy dostarczyć w
formie papierowej i elektronicznej (zapis na powszechnie dostępnym i stosowanym nośniku danych, np.
płyta CD, płyta DVD, „pendrive”) na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w
Poznaniu, Departament Korzystania i Informacji o Środowisku, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.
Czas trwania Konkursu od 9 kwietnia 2021 r. (data ogłoszenia) do 30 czerwca 2021 r. (decyduje data
stempla pocztowego).
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas uroczystej Gali.
Ze względu na trwającą pandemię Sars-Cov-2 organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu wizyty
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w Dolnej Saksonii, jeśli wymagać tego będą warunki sanitarno-epidemiczne czy regulacje prawne.
Zachęcamy Państwa do zapoznania się z regulaminem konkursu i wzięcia w nim udziału.
Szczegóły konkursu znajdziecie Państwo w plikach do pobrania.

Pliki do pobrania:
Regulamin konkursu (w tym wzór zgłoszenia oraz oświadczenia) - 0.49 Mb
Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego - 0.45 Mb
Dziękujemy za odwiedziny i zapraszamy ponownie
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