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„JESTEM EKO” – konkurs plastyczny – rozstrzygnięcie –

  

  

wernisaż - ZAPROSZENIE

  

Z przyjemnością informujemy, że konkurs plastyczny "Jestem eko" został rozstrzygnięty.
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    Organizator konkursu - spółka Eko Serwis  wraz z Galerią In Blanco Bałuckiego OśrodkaKultury LUTNIA    zaprasza na wernisaż wystawy konkursu plastycznego „Jestem eko” 28.10.2013 (poniedziałek), godz. 17.00 Galeria In Blanco    ul. Łanowa 14,    Łódź    Zapraszamy.        Bałucki Ośrodek Kultury LUTNIA Galeria In Blanco    ul. Łanowa 14 91-103 Łódź tel. 42 652 62 27    www.bok.lodz.pl    -------------------------------------------------    Konkurs plastyczny „ Jestem Eko” ogłoszony został w połowie września. Organizatorzy spółka Eko Serwis, byli bardzo zaskoczeni pozytywnym oddźwiękiem ze strony tak dyrektorów jak i nauczycieliszkół podstawowych. Chęć udziału w zabawie zgłosili także dyrektorzy łódzkich przedszkoli, jakrównież wielu szkół z województwa łódzkiego, którzy chcieli powalczyć o Puchar recyklingu.    "Surowce wtórne", "recykling" - dorośli z rozszyfrowaniem tych słów nie mają najmniejszegoproblemu, dzieci jednak mają.    Konkurs "Jestem eko" miał na celu zaangażować milusińskich do tego, aby zastanowili sięczym jest segregacja odpadów, a także czemu służy.    Dzieci zanim stworzyły prace plastyczne, musiały dowiedzieć się co jest surowcem wtórnym, aco nie.    Kreatywność przy realizacji pomysłów była jak najbardziej wskazana. Oprócz tego z surowcówwtórnych można było stworzyć rzeczy, która będą służyły do ponownego użytku. W ten sposób poprzez zabawę dziecko uczy się świadomości ekologicznej. Krótko mówiąc jużod najmłodszych lat mali europejczycy kreują lepsze środowisko.    Organizatorem konkursu jest Spółka Eko Serwis  należąca do jednej z największychmiędzynarodowych korporacji w branży gospodarki odpadami i ochrony środowiska – mowa oniemieckiej Grupie Tönsmeier.    To właśnie w Niemczech gospodarka odpadami należy do najlepiej zorganizowanych naświecie.    Od stycznia przyszłego roku Spółka Eko Serwis  przejmuje nazwę spółki matki    i będzie działać na rynku już jako Tönsmeier.        ZAPROSZENIE „JESTEM EKO” – konkurs plastyczny – rozstrzygnięcie – wernisaż -        Galeria In Blanco Bałuckiego Ośrodka Kultury LUTNIA  zaprasza na wernisaż wystawy konkursu plastycznego „Jestem eko” 28.10.2013 (poniedziałek), godz. 17.00 Galeria In Blanco    ul. Łanowa 14,    Łódź  
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http://kutno.naszemiasto.pl/tag/eko-serwis.html?utm_medium=alw
http://www.bok.lodz.pl/
http://kutno.naszemiasto.pl/tag/eko-serwis.html?utm_medium=alw
http://kutno.naszemiasto.pl/tag/eko-serwis.html?utm_medium=alw
http://lodz.naszemiasto.pl/tag/spolka-eko-serwis.html?utm_medium=alw
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