
 

 

 

 
 

ZASADY KONKURSU 
 

„Lato w mieście z Eco Studio” to konkurs organizowany w ramach projektu edukacyjnego 
„Eco Studio ELECTRO-SYSTEM”. Jego celem jest poszerzenie wiedzy dzieci i młodzieży na 
temat zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, sposobów postępowania z nim 
oraz wpływu na środowisko naturalne, zdrowie i życie ludzi. Do wygrania są cenne nagrody 
w postaci wakacyjnego spotkania z gwiazdami, tablic interaktywnych, materiałów multime-
dialnych na tablice i projektory oraz tabletów z edukacyjnymi materiałami wideo. 
 
Ambasadorami konkursu są gwiazdy młodego pokolenia: Kinga Sawczuk i Kuba Adamiak. Tworzą 
oni krótkie merytoryczne materiały wideo, przedstawiające problematykę dbania o środowisko w 
kontekście szczególnego postępowania z elektroodpadami. Zasady konkursu są proste. 
Wystarczy, że uczestnicy założą w Szkole Koło Przyrodnicze i nagrają 60 sekundowy film edu-
kacyjny, wzorowany na filmach tworzonych przez Kingę i Kubę. Liczy się kreatywność i ciekawy 
sposób przedstawienia tematyki właściwego postępowania z elektrośmieciami. Dodatkowo 
zwycięskie filmy zostaną opublikowane w mediach społecznościowych i na stronie internetowej 
projektu.  
 
Komisja konkursowa wybierze cztery najciekawsze materiały wideo. Zostaną one opublikowane w 
mediach społecznościowych i na stronie internetowej projektu oraz w mediach tradycyjnych 
zaangażowanych ekologicznie.  
 
Na zwycięskie Koła Przyrodnicze czekają wyjątkowe nagrody! W lipcu br. cztery zwycięskie szkoły 
odwiedzą Kinga Saczuk i Kuba Adamiak, którzy zorganizują na terenie placówki spotkanie edu-
kacyjne „Lato w mieście z Eco Studio” połączone z atrakcjami plenerowymi (dmuchańce king size, 
maskotki projektu, quizy ekologiczne i wiele innych). Będzie to idealny sposób na ciekawe 
zagospodarowanie czasu wakacji dla dzieci, które będą je spędzać w domu. Konkurs wspiera tym 
samym działania urzędów miast i gmin, które co roku szukają pomysłów na wydarzenia i akty-
wności organizowane w ramach „Lata w mieście”.  
 
Będą również nagrody dodatkowe dla nauczycieli biorących udział w konkursie razem z uczniami. 
Laureat I miejsca otrzyma tablicę interaktywną, a laureat II miejsca multimedialne materiały na 
tablice interaktywne i projektory z wybranego przedmiotu przyrodniczego. Laureaci III i IV miejsca 
pozyskają dla szkoły tablety z edukacyjnymi materiałami wideo.  
Do Konkursu można przystąpić w terminie od 07.04.2021 do 07.06.2021 r. 
 
Inspiracje filmowe do konkursu z udziałem Kingi Sawczuk i Kuby Adamiaka zobaczycie na kanale 
YouTube: www.youtube.com/ecostudio 
 
Szczegóły konkursu w regulaminie.  
 
Kontakt z mediami: Bee Music Batogowska Monika, tel. 501 734 330, biuro@beemusic.com.pl 
Partnerzy: Bee Music, runvido.com 

Patroni Medialni:  PRESS SERVICE - Monitoring Mediów, magazyn „Odpady i środowisko”, 
ecoportal.com.pl, portal.librus.pl 
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