
Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w nowym plastycznym konkursie Fundacji Banku Ochrony Środowiska 
„H2O Design”, polegającym na zaprojektowaniu grafiki karty do młodzieżowego rachunku BOŚ 
Banku. Karty, oprócz praktycznej możliwości zarządzania finansami, mają stanowić element  
proekologicznej edukacji, wpisanej w misję inicjatora oraz sponsora konkursu – Banku Ochrony 
Środowiska. Mamy nadzieję, że ponadczasowe przesłanie wyrażone przez młodzież, będzie na 
co dzień inspirowało młodych użytkowników karty do ekologicznego stylu życia, zaś połączenie 
plastycznej i proekologicznej formuły konkursu uczyni go i nteresującym dla szerokiego grona  
odbiorców. Do udziału w projekcie zachęcamy szczególnie Młodzieżowe Domy Kultury,  
wiedząc, że są to placówki otwarte na ciekawe inicjatywy, promujące i rozwijające kreatywność  
młodzieży. Specjalistyczne wsparcie oraz doświadczenie pedagogów, prowadzących zajęcia  
plastyczne z pewnością zaowocuje wysoką jakością nadsyłanych prac. Nagrody za projekt oprócz 
autora zwycięskiej pracy otrzyma także koordynator konkursu na terenie placówki, oraz sam  
Dom Kultury.

Konkurs adresujemy  do uczniów  
w wieku 13 – 18 lat oraz ich nauczycieli, którzy 
wcielą się w rolę koordynatorów projektu na  
terenie placówki szkolnej lub Domu Kultury.  
Do zadań koordynatora będzie należało prowadze-
nie uczestników, chętnych do podjęcia rywalizacji 
plastycznej, a także szerzenie wśród nich wiedzy 
ekologicznej.

Zadanie konkursowe polega na 
przygotowaniu przez uczniów projektu graficzne-
go karty „H2O”. Na bazie najlepszych projektów 
powstaną wzory kart dla młodych użytkowników, 
które znajdą się w powszechnym użyciu wśród 
klientów Banku. Chcemy, aby autorami designu 
karty zostali przedstawiciele pokolenia jej przy-
szłych użytkowników. 

Tematyka zgłaszanych 
projektów powinna nawiązywać do  

ekologicznego przesłania ONZ w 2012 

roku - „Zrównoważona Energia dla 

Wszystkich Ludzi”. Jednym z naj-

powszechniej stosowanych źródeł 

energii jest woda, zaspokajająca 

życiowe potrzeby człowieka i ota-

czającego go środowiska. Rzadko 

zdajemy sobie sprawę, że Polska za 

sprawą czynników klimatycznych oraz hydrologicz-

nych znajduje się w grupie państw o bardzo 

małych zasobach wody.

Na jednego mieszkańca przypada pra-

wie trzy razy mniej wody niż w krajach 

Unii Europejskiej! Z tego powodu 

wiedza o właściwym gospodarowa-

niu wodą oraz dbaniu o jej natural-

ne zbiorniki stanowi istotny element 

edukacji młodego pokolenia.

Jednym 

 z najpowszechniej  
stosowanych źródeł  

energii jest woda,  
zaspokajająca życiowe  

potrzeby człowieka  
i otaczającego  
go środowiska.

Przebieg konkursu
Przeprowadzenie konkursu w szkole/Domu Kultury odbywa się w dwóch etapach:

Pierwszy stanowi zapoznanie się z tematyką dotyczącą ochrony wód. W ramach  
konkursu przygotowane zostaną materiały edukacyjne, które pomogą opiekunowi  
naświetlić zagadnienia ekologiczne związane z poszanowaniem zasobów  
wodnych: scenariusz zajęć oraz kompendium wiedzy, w postaci artykułów,  
porad i linków do ciekawych stron internetowych. 

Drugim etapem jest wykonanie przez uczniów prac konkursowych na zajęciach 
oraz wybranie najlepszego projektu drogą głosowania na forum grupy plastycz-
nej i/lub całej placówki np. poprzez udostępnienie najciekawszych prac klasowych  
na ściennej gazetce szkolnej/Domu Kultury.

Do  
organizatora 

konkursu należy 
przesłać  

maksymalnie trzy 
prace z jednej 

placówki! 

Do zapisów zapraszamy do 20 kwietnia 2012 r. Szkołę  
lub Dom Kultury należy zarejestrować w panelu rejestracyjnym 
www.fundacjabos.pl zakładka Przyroda u Twoich Drzwi  
H2O Design. Panel ten przez cały okres trwania konkursu zapew-
nia sprawną komunikację między uczestnikami i organizatorami. 
Znajdziecie tam szczegółowy plan działań oraz wskazówki mery-
toryczne z zakresu ekologii i kreacji plastycznej. Również wybrane  
w szkole prace konkursowe będą przesyłane do organizatora  
drogą elektroniczną.

Nagrody
Nadesłane na konkurs prace poddane zostaną ocenie jury, które przyzna 5 nagród 
głównych oraz 10 wyróżnień. Nagrodę zdobędzie także praca najlepiej oceniona 
przez Internautów. Za zwycięskie prace nagrody rzeczowe otrzymają: uczniowie, 
opiekunowie i placówka szkolna/Dom Kultury. Łączna wartość nagród wynosi  
25 tys. złotych.

Na bazie zwycięskich projektów powstaną wzory kart bankowych BOŚ do młodzie-
żowego konta H2O, promujące zachowania proekologiczne w zakresie zrównowa-
żonego gospodarowania zasobami wody.

Zapraszamy do kreatywnej 
zabawy i czekamy na Państwa 
zgłoszenia!

Łączna  

wartość nagród  

wynosi  

25 000  

złotych

Koordynatorem projektu jest Maria Jakubowska,  
telefon: 22 532 71 94, mail:h2o@fundacjabos.pl


