
AKADEMIA ąFUNDAcliB8Ś
Konkurs grantcwy dta grup mtodzieżowych i studenckich, które dziatają na ru ecz oe hro-
rry środowiska"
Granty bqdą przyznawane na podstawie dotychczasowej dziatalności i planowanych
przedsiąwzięć. Zwycięzcy bądą mogli przeznaczyć granty na dziatalność z zakresu
ochrony środowiska.

zAs.A.DY11971xłU:
. konkursu trwa od października2022 r. do września2023 r,;
. do konkursu mogą zgŁaszać się studenckie kola naukowe

tub grupy mlodzieżowe dzialające od co najmniej roku
na fzecz ochrony środowiska;

CR]ĄNTY:
5 x 10 OOO zł- dlastudenckich kótnaukowych

10 x 5 OOO zł- dLagrup mtodziezowych

FŁErESTFLĄC'A:
Zespoty, które chcą ubiegać sią o granty powinny
zarejestrować sią do 30 listopada 2O22roku
i złożyćwniosek do 15 grudnla 2022 roku.

Formu[arz zgtoszeniowy znajduje siq na stronie:
akademia.f undacjabos.pl
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Zeskanuj kod Zeskanuj kod
i przejdź do strony i pobierz tą ulotkę

konkursu:

r
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. zespoty zgLaszająsię do jednej z kategorii:
. studenckie kota naukowe
. grupy mtodzieżowe dziatające przy szkoŁach, bib[iotekach, ośrodkach kultury itp,;

. zgtoszone zespoty powinny skladać sią z co najmniej 3 osób;

. zespoły do 15 grudnia składająwnioski o granty, w których przedstawiają swoją dotychczasową dziata[noŚĆ;

. na podstawie wniosków zostan ąprzyznane granty na dziata[ność na rzecz ochrony środowiska w aspekcie

nauki (np. badania naukowe, innowacje i projektowanie nowych rozwiązań technologicznych, dydaktyka,

popu[aryzacja nauki), kultury, edukacji, przedsięwziąć spotecznych i medialnych.

ZA.PFtAS.Z,Ań/tr!
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oFERTA EDUKACYJNA FUNDAO! BOŚ DLA PRZEDSZKOI! tSZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Ldrov/o Jt^, wiqct; v/itn!
Honorowy patronat Matżonki Prezydenta RP Agaty Kornhauser-Dudy

rDoBBA ZABAWA po]ĄCzoxn z tAurĄI
Projekt ,,Zdrowojem, wiącej wiem" prowadzo ny przez Fundacją aOŚ tączy przyjemne z pożytecznym.
Dzieci z zerówek (szkol,nych i przedszkol,nych) oraz klas 1-3 szkót podstawowych w nieszablonowy
sPosób zdobywają wiedzą na temat zdrowego stylu zycia , a w lzczegól,ności o zdrowym odzywianiu
iaktYwności fizYcznej, zApls, rDo lil. GrDrGJr Już rnwAJĄI
PBOJEI|T ,'?!DBOWO rElul, WrĘCC' WrElllu TO:
, bogata oferta edukacyjna d[a zerówek i ktas 1-3 szkół podstawowych;, baza wiedzy i scenariuszy zająćd[a nauczycie[i;, szansa dla nauczycieli na podniesienie swoich kwalifikacji w zakresie edukacji związanej

ze zdrowym i ekologicznym stylem życia;, szansa d[a uczniów na zdobycie wiedzy o zdrowym odzywianiu oraz wyrobienie prawidtowych
nawyków zywieniowych, a takze zdobycie cennych umiejętności, takich jak praca w grupie.

ZA§AID' UrDZlAfU:
' projekt trwa caty rok szkolny ijest podzielony na 2 etapy:

jesienno-zimowy i wiosenny;
' z jednej placówki (szkoły [ub przedszkota) moze zgtosić się dowolna

[iczba zespotów konkursowych;
' zespót konkursowy sktada sią z nauczyciela i uczniów (maks. 40);
' zespoty mogą wziąc udziat w jednym [ub w dwóch etapach,

te które wezmą udziat w obu mają szanse na dodatkowe nagrody;
' w ramach jednego etapu do zreaLizowania jest 6 zadań;
' nauczyciel prowadzi zajęcia z uczniami zgodnie z podanymi

scenariuszam i i terminarzem;
' do zadań nauczycieli należy również napisanie raportów

z przeprowadzonych dziatań;
' na podstawie raportów zostaną wytonieni zwyciązcy etapów.

1lAGllOrDV:
Najcen n iejszą nagrodą d[a wszystkich uczestn i ków
jest mozliwość zmiany stylu zycia na zdrowszy
i bardziej aktywny.

Nagrodzimy:
. w etapach po 5 najlepszych zespotów zkażdej

kategorii (nagrody d[a nauczycie[i, drobne
upominki dl.a dzieci);

. wśród zespotów, które wezmą udziat we wszyst-
kich etapach, nagrodzimy dodatkowo po 10
n aj tepszyc h zespotów z każdej katego ri i (na grody
dla nauczycieti, drobne upominki dl,a dzieci);

BErCSTBACJAl
Zespotów, które chcą rozpocząć udział od etapu
jesienno-zimowego powinny zgtosić sią
do 10 listopada 2022 roku.

Formu[arz zgtoszeniowy znajduje się na stronie:
zdrowojem.fundacja bos.pI

Do projektu można dotączyć również później.

Zeskanuj kod
i przĄdźdo strony Zeskanuj kod

projektu: i Pobierz tą ulotkę:
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