dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów

KONKURS
NA FOTOGRAFIĘ LUB PLAKAT

„Wczujmy się w klimat – adaptacja
do zmian klimatu wokół nas”
Czym są zmiany klimatu?

Wzrost temperatury powietrza, długotrwałe upały w lecie, coraz
częstsze, ulewne deszcze, burze i silne wiatry skutkują suszami,
podtopieniami i powodziami. Zagrażają naszemu zdrowiu
i bezpieczeństwu. Powodują także ogromne straty finansowe.

Adaptacja do zmian klimatu

Obecnie szukamy sposobów przystosowania się do zmian
klimatu, których skutków, we wszystkich dziedzinach życia
społecznego i gospodarczego, nie jesteśmy w stanie uniknąć.
Możemy za to starać się przewidzieć co się może zdarzyć
i zapobiegać, aby ograniczyć straty. Większość ludzi żyje
w miastach, dlatego to im poświęca się najwięcej uwagi przy
planowaniu działań adaptacyjnych.

Konkurs dla uczniów

A czy Ty obserwujesz w swoim otoczeniu skutki zmian klimatu?
Czy dostrzegasz działania adaptacyjne w swojej okolicy? Jeśli
interesuje Cię wpływ skutków zmian klimatu na nasze zdrowie,
bezpieczeństwo, jakość życia i środowisko, wyraź to i zrób
zdjęcie lub plakat! Do wygrania wspaniałe nagrody!

ZASADY KONKURSU
„Wczujmy się w klimat – adaptacja do
zmian klimatu wokół nas”

1
2
3
4

Do 20 listopada 2018 zrób zdjęcie lub plakat, które będzie interpretacją
hasła „Wczujmy się w klimat, adaptacja do zmian klimatu wokół nas".
Przekaż swoją pracę wychowawcy, szkoła zajmie się wysyłką prac
na konkurs. Musisz też wypełnić krótki formularz.
Jury konkursu wybierze prace, które zostaną zakwalifikowane do finału.
Spośród nich jury wyłoni zdobywców Nagrody Głównej i Grand Prix.
Nagrodę otrzyma też praca, która wygra w głosowaniu
na profilu „Wczujmy się w klimat" na Facebooku.
Zliczane będą reakcje „lubię to" i „super".

DO WYGRANIA
CZYTNIK
AMAZON
KINDLE

DRON
DJI RYZE
TELLO

GOGLE VR
CARL
ZEISS

REGULAMIN I SZCZEGÓŁY DOSTĘPNE NA
WWW.44MPA.PL/KONKURS
Termin nadsyłania prac
20 listopada 2018
Ogłoszenie wyników
18 grudnia 2018

facebook.com/wczujmy
się w klimat

„Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców”

