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Szanowni Państwo, 

Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła” Filia w Warszawie zaprasza do udziału w konkursie: 

 „DRUGIE DNO H2O…czyli woda w moim mieście” 

Tematyką konkursu są śródmiejskie ekosystemy wodne i wodo-zależne, takie jak małe rzeki, jeziora, 
starorzecza, stawy, mokradła, w tym łęgi i olsy. 

 
Przedmiotem konkursu jest wykonanie reportażu z elementami fotoreportażu, przedstawiającego stan tych 

ekosystemów, w formie np. dokumentu tekstowego, prezentacji multimedialnej, filmu innej dowolnej (za 
zgodą autorów wszystkie nadesłane prace, wraz z fotografiami, zostaną opublikowane na stronie 
internetowej konkursu). Część tekstowa reportażu powinna liczyć co najmniej 3 strony A-4, w części 
graficznej powinno znaleźć się minimum 5 fotografii (nie więcej niż 10). Termin wysyłania prac konkursowych 
upływa 15.05.2010 r.  
 

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży szkół podstawowych (klasy IV-VI), gimnazjalnych i 
ponadgimnazjalnych. Uczestnikiem konkursu jest zespół liczący nie więcej niż 5 osób pod opieką 
nauczyciela. Z jednej placówki w konkursie udział może wziąć dowolna liczba zespołów. 
 

Spośród nadesłanych prac nagrodzonych zostanie 10, w tym 3 zespoły z każdej kategorii wiekowej 
uczestników (szkoła podstawowa, gimnazjalna oraz ponadgimnazjalna) oraz nagroda GRAND PRIX. 
Nagrody rzeczowe o łącznej wartości 42800 zł to m.in. wysokiej klasy sprzęt fotograficzny oraz kilkudniowa 
wycieczka do miejsc związanych ze szczególnie cennymi ekosystemami wodnymi, obejmująca intensywny 
program przyrodniczy. Prace nagrodzone zostaną także wydane w formie broszury - publikacji 
pokonkursowej. 
 

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na 
odwrocie faxem na numer 022 300 13 59, mailem na adres – h2o@zrodla.org lub pocztą na adres: Ośrodek 
Działań Ekologicznych „Źródła” Filia w Warszawie, 04-028 Warszawa, al. Stanów Zjednoczonych 53 lok. 306 
z dopiskiem: „Konkurs Drugie dno H2O”. Termin nadsyłania zgłoszeń do konkursu upływa 15. 03.2010 r.  

Liczba miejsc jest ograniczone – decyduje kolejność zgłoszeń! 
 
Zgłoszenie się do konkursu oznacza, iż uczestnik zapoznał się z treścią regulaminu dostępnego na stronie 

http://h2o.zrodla.org i akceptuje jego postanowienia.   
 
Konkurs ma charakter niekomercyjny. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne dzięki dofinansowaniu ze 
środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
 
W razie pytań prosimy o kontakt z koordynatorem konkursu:  
Anna Sikora 504 212 994 
e-mail: anna.sikora@zrodla.org.pl  

 
Z poważaniem,  

koordynator projektu  
 

Anna Sikora 
 

 
Projekt dofinansowany ze środków  

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej 
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ZGŁOSZENIE do konkursu 
„Drugie dno H2O…czyli woda w moim mieście” 

 

Imiona i nazwiska członków zespołu:                                                           

 ● ......................................................................................................................................... 

 ● ......................................................................................................................................... 

 ● ......................................................................................................................................... 

 ● ......................................................................................................................................... 

 ● ......................................................................................................................................... 

Imię i nazwisko opiekuna zespołu............................................................................................... 

nr telefonu ........................................................... e-mail:......................................................... 

Szkoła (nazwa szkoły).............................................................................................................. 

Adres........................................................................................................................................ 

nr telefonu ........................................................... e-mail:......................................................... 

 

 
Prosimy o odesłanie zgłoszenia faksem na numer: 22 300 13 59, mailem na adres h2o@zrodla.org 
lub pocztą na adres: Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła” Filia w Warszawie, 04-028 Warszawa, 
al. Stanów Zjednoczonych 53 lok. 306 z dopiskiem: „Konkurs Drugie dno H2O”.  
Termin nadsyłania zgłoszeń do konkursu upływa 15. 03.2010 r.  

 
Liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń! 

 

ZAPRASZAMY 

 
Projekt dofinansowany ze środków  

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej 


