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PRZELEJ WODĘ NA PAPIER 
Konkurs plastyczny Fundacji Banku Ochrony Środowiska dla szkół i domów kultury. 

Wszyscy wiemy, że bez wody nie ma życia, ale czy rzeczywiście pamiętamy o tym na co dzień?  

Czy doceniamy jeden z największych skarbów, jakimi dzieli się z nami natura? Fundacja BOŚ 

zaprasza młodych ludzi zainteresowanych ekologią do udziału w konkursie plastycznym. Zadanie 

polega na zaprojektowania wzoru młodzieżowej karty debetowej H2O BOŚ Banku. Na najlepszych 

czekają cenne nagrody – w puli sprzęt o wartości 25 tys. zł oraz specjalne bonusy od Fundatora 

konkursu. Zgłoszenia do 25 kwietnia 2012 roku. 

Konkurs wpisuje się w przesłanie Międzynarodowego Roku Zrównoważonej Energii dla Wszystkich 

Ludzi (2012). Chcemy przypomnieć, że woda nie tylko odżywia wszystkie organizmy, ale napędza 

także przemysł, a więc jest uniwersalnym źródłem energii – mówi Barbara Lewicka-Kłoszewska, 

wiceprezes Fundacji. Chociaż trzy czwarte powierzchni naszej planety pokrywają oceany, zaledwie 

jeden procent ogólnych zasobów wody nadaje się do spożycia przez człowieka. W Polsce na jednego 

mieszkańca przypada prawie trzy razy mniej wody niż w innych krajach Unii Europejskiej – dodaje 

Lewicka-Kłoszewska. 

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są za pośrednictwem szkoły (nauczyciel) lub domu kultury 

(opiekun grupy). Liczymy na pomysłowość uczestników konkursu, jesteśmy ciekawi jak o problemie 

dostępu do wody opowiedzą swoim rówieśnikom nastolatkowie: jakich środków użyją, jaki zbudują 

przekaz, na czym się skupią – informuje Andrzej Pietrucha, prezes fundacji korporacyjnej BOŚ Banku. 

Udział w konkursie jest dwuetapowy. Najpierw w głosowaniu wewnętrznym wybierane są 

najlepsze prace na terenie szkoły lub domu kultury. Zwycięskie projekty przesyłane są następnie do 

organizatora konkursu, gdzie poddawane są ocenie jury oraz internautów. Dla autorów zwycięskich 

prac, nauczycieli i opiekunów, oraz samych placówek Fundacja BOŚ przewidziała cenne nagrody 

o wartości 25 tys. zł. Dodatkowo wszyscy mogą liczyć na specjalne bonusy od Banku Ochrony 

Środowiska. 

Regulamin konkursu i szczegółowe informacje znajdują się na stronie: www.fundacjabos.pl 

(zakładka Przyroda u Twoich Drzwi, konkurs H2O Design). Zgłoszenia przyjmowane są tylko za 

pośrednictwem strony internetowej. 

 



 

FUNDACJA BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA 

Fundacja powstała w 2010 roku. Naszą intencją od początku było zbudowanie interesujących  

i angażujących projektów dla młodych ludzi. Chodziło o ofertę, która wypełni lukę na rynku edukacji 

prozdrowotnej i proekologicznej w Polsce. W nasze działania angażujemy różne grupy: nauczycieli  

i całe społeczności szkolne, pracowników i klientów BOŚ, organizacje pozarządowe.  

Inicjatywy Fundacji podzieliliśmy na trzy nurty: prozdrowotny program „Aktywnie po zdrowie”, 

proekologiczny program „Przyroda u twoich drzwi” oraz wolontariat pracowniczy w BOŚ Banku. 
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Więcej informacji: 

koordynator projektu H2O Design   kontakt dla mediów 

Maria Jakubowska     Irena Nowotczyńska 

maria.jakubowska@fundacjabos.pl   irena.nowotczynska@fundacjabos.pl 

tel. 22 532 71 94     tel. 502 254 730 

 


