Iniciatíva MIESTA PREČ vyhlasuje
SÚŤAŽ PRE ŠKOLY
pri príležitosti Dňa Zeme 2021
Pri príležitosti Dňa Zeme (22. 4. 2021) iniciatíva MIESTA PREČ vyhlasuje kreatívnu
súťaž pre materské, základné a stredné školy.
Iniciatíva Miesta preč je spoločným projektom organizácie zodpovednosti výrobcov
(OZV) NATUR-PACK a organizácií Inštitút cirkulárnej ekonomiky (INCIEN) a Slovakia
Going Zero Waste. Cieľom tejto iniciatívy je poukázať na dôležitosť správneho
nakladania s odpadom a na jeho vplyv na životné prostredie.
Do súťaže sa môžu zapojiť všetky materské, základné a stredné školy v partnerských
samosprávach OZV NATUR-PACK. Ich zoznam nájdete TU.

Podmienky súťaže:
1. Súťažiť môžu jednotlivci aj celé triedy, a to v kategóriách:

• materské školy,
• prvý stupeň základných škôl,
• druhý stupeň základných škôl a stredné školy.
2. Najlepšie práce v každej kategórii odmeníme nasledovnými cenami:

• nádoby na triedený zber odpadu vhodné do školy alebo do domácnosti,
• knižka Branislava Jobusa s názvom Zberný dvor.
3. SÚŤAŽNÉ TÉMY:

Žiaci si môžu ľubovoľne vybrať z dvoch súťažných tém:
A) Pri príležitosti Dňa Zeme si urobte výlet do prírody a všímajte si, či sa v nej
nachádzajú odpady. To, čo v prírode nájdete, vyjadrite formou:
- kresby, maľby (platí pre žiakov materských škôl a prvého stupňa ZŠ)
- fotografie alebo videa (platí pre žiakov druhého stupňa ZŠ a SŠ)

B) Akú ste urobili zmenu vo svojej rodine, v škole alebo v okolí, aby ste
predchádzali vzniku odpadov?
- informáciu nám môžete poslať formou krátkeho článku alebo videa,
prípadne ako fotografiu so sprievodným textom
4. Dielo je potrebné poslať na mail: sutaz@naturpack.sk.
5. V správe treba uviesť meno a priezvisko osoby, ktorá dielo vyhotovila, ďalej

jej vek, triedu a školu.
6. K týmto údajom je tiež potrebné pripojiť podpísaný a naskenovaný/odfotený

súhlas zákonného zástupcu so spracovaním osobných údajov dieťaťa za
účelom vyhodnotenia súťaže a tiež aj súhlas s tým, že NATUR-PACK, a.s.,
môže s dielom narábať v rámci svojich vzdelávacích a informačných aktivít a že
popri zverejnení diela môže spomenúť krstné meno žiaka, ktorý dielo vyhotovil,
jeho vek, triedu a školu (podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
2016/679). Vzor súhlasu zákonného zástupcu nájdete po kliknutí SEM.
7. Súťaž trvá do 31. mája 2021.
8. Výsledky súťaže zverejníme do 15. júna 2021 prostredníctvom našej

facebookovej stránky www.facebook.com/naturpack.sk/ a tiež aj na našej
internetovej stránke www.naturpack.sk.
Tešíme sa na aktívnu účasť škôl.
Tím NATUR-PACK

