NAKRĘĆ SIĘ NA ZDROWIE I WYGRAJ!
Młodzi entuzjaści sztuki filmowej oraz fani zdrowego stylu życia znów
mają szansę wykazać się kreatywnością. Rusza II edycja konkursu
„Nakręć się na zdrowie”. Fundacja Banku Ochrony Środowiska zachęca
uczniów szkół ponadpodstawowych z całej Polski, do
podjęcia
interesującego
wyzwania
–
stworzenia
spotu
reklamowego,
promującego ekożywność i zdrowe odżywianie. Czekają atrakcyjne
nagrody o łącznej puli ponad 40 000zł!
W świecie reklamy zdominowanym przez producentów konwencjonalnych
wyrobów spożywczych, promowanie zdrowej alternatywy, jaką stanowi żywność
ekologiczna, nie jest zadaniem łatwym. Jeszcze trudniej zmienić nawyki
żywieniowe młodzieży, której złe wybory dietetyczne, co raz częściej stają się
przyczyną poważnych dolegliwości zdrowotnych. Konkurs „Nakręć się na zdrowie”
powstał z myślą o zdrowiu młodzieży i całego społeczeństwa. Ubiegłoroczna
edycja cieszyła się dużym zainteresowaniem: spoty reklamowe, stworzone przez
ponad 400 uczestników obejrzało około 10 000 internautów!
Filmy kręcone przez młodzież, trafiają do przekonania rówieśników, a zatem
stanowią bardzo skuteczną formę rozbudzania świadomości zdrowego stylu
odżywiania – tłumaczy Barbara Lewicka-Kłoszewska, Wiceprezes Fundacji BOŚ.
„Nakręć się na zdrowie” edukuje, wychodząc poza ramy nauczania
programowego - dodaje Marcin Roykiewicz, koordynator programu. - Udział w
konkursie to dla młodzieży możliwość przekonania rówieśników, że ekologiczne
znaczy nowoczesne, a przy tym jest szansą na przeżycie wspaniałej
przygody, tworząc własny film.
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie w wieku od 13 do 19 lat. W 5-10
osobowych zespołach, pod opieką nauczyciela, będą pracować nad stworzeniem
filmowego spotu, który jak najlepiej zaprezentuje ideę zdrowego odżywiania i
żywności ekologicznej. Organizatorzy wspierają uczestników w działaniach,
informacjami
i
radami
zamieszczonymi
na
wortalu
internetowym
www.aktywniepozdrowie.pl (zakładka „Nakręć się na zdrowie”). Tam też
znajdziecie formularz zapisu do konkursu. Fundacja BOŚ czeka na zgłoszenia do
29 lutego 2012r.

Gotowe spoty filmowe również zostaną zaprezentowane na stronie internetowej.
Poddane ocenione profesjonalnego Jury i internautów, zawalczą o atrakcyjne
nagrody dla szkół, nauczycieli i każdego uczestnika zwycięskiego zespołu.
Fundatorem nagród jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Patronat nad
akcją objęły także Ministerstwa Edukacji, Sportu i Ochrony Środowiska.
-----------------------------------------------------------------------------------------Fundacja Banku Ochrony Środowiska
Jedyna taka fundacja w Polsce – stworzona przez bank z myślą o ochronie środowiska i zdrowym stylu życia. Kształtuje
proekologiczne postawy Polaków. Angażuje do działania różne grupy społeczne: dzieci i młodzież, organizacje społeczne,
pracowników Banku. Uruchamia energię ludzi i potencjał kapitału. Stawia na programy długofalowe – szczególnie na tak istotne
kwestie, jak zdrowe odżywianie i aktywność fizyczna najmłodszych.
Wychodząc naprzeciw alarmującej sytuacji we współczesnym społeczeństwie, Fundacja Banku Ochrony Środowiska podejmuje
działania polegające na przeciwdziałaniu narastającemu problemowi otyłości w ramach programu „Aktywnie po zdrowie”. Na
program składa się realizacja wielu projektów, które spina merytorycznie tematyka promocji zdrowego stylu życia, zdrowego
odżywiania, żywności ekologicznej, aktywności fizycznej i ochrony środowiska. Adresatem są wszystkie grupy społeczne: osoby
dorosłe, rodzice i opiekunowie, dzieci i młodzież szkolna, nauczyciele, osoby zajmujące się żywieniem zbiorowym i itd.
Dla każdej z tych grup przygotowane zostały konkretne, „szyte na miarę” ogólnopolskie projekty edukacyjne, np. :

dla dzieci z klas I-III - całoroczny program „Zdrowo jem więcej wiem” /II edycja/- ma on charakter międzyszkolnej
rywalizacji zespołowej. Uczy nie tylko pracy w grupie, ale przede wszystkim zmienia nawyki żywieniowe, edukuje,
skłania do zmiany stylu życia. Poprzez uświadamianie Nauczycielom, Rodzicom oraz Dzieciom jak ważne jest zdrowe
odżywianie oraz aktywność sportowa, zmieniamy świadomość społeczną. Do drugiej edycji zapisało się ponad 1000
zespołów szkolnych.

dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej – konkurs filmowy „Nakręć się na zdrowie” – Jego celem jest przełamanie
negatywnych stereotypów na temat ekologicznej żywności wśród młodych ludzi oraz przygotowanie spotów promujących
zdrowe odżywianie.

dla szkół wszystkich szczebli - program przebudowy asortymentu sklepików szkolnych pn. „Sklepiki szkolne zdrowa
reaktywacja”.
Baza wiedzy całego Programu znajduje się na stronie www.aktywniepozdrowie.pl. Oprócz materiałów przygotowanych dla szkół
można tu znaleźć ponad 400 artykułów, ciekawych przepisów na zdrowe posiłki (jako pierwsze i drugie śniadanie) oraz diety
przygotowane przez dietetyków z SGGW w Warszawie. Portal skierowany jest przede wszystkim do osób dorosłych.
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