Tisková zpráva
Díky dětem má akce „Ukliďme Pošembeří“ nové logo!
Region Pošembeří organizuje každý rok dobrovolnickou akci zaměřenou na úklid odpadků z volné přírody. Samozřejmou
snahou je akci stále zviditelňovat a vtáhnout do ní více lidí. Také proto Region Pošembeří uspořádal výtvarnou soutěž pro
děti s cílem vytvořit logo této akce.
Do soutěže se zapojilo 17 mateřských a základních škol z regionu, celkem bylo zasláno 319 výtvarných
návrhů.
Soutěž byla rozdělena na 5 soutěžních kategorií:






Kolektiv MŠ
Kolektiv ZŠ
Jednotlivci MŠ
Jednotlivci ZŠ 1. stupeň
Jednotlivci ZŠ 2. stupeň.

Dodatečně byla vytvořená kategorie „BEZEJMENNÉ“ pro výtvory, u kterých bohužel nebyl znám autor návrhu a nám bylo
líto díla nevystavit. Hlasování probíhalo veřejně na webových stránkách Regionu Pošembeří.
Co čekalo na vítěze? Vítězové obdrželi diplom a poukázku na nákup výtvarných potřeb dle vlastního výběru. Samotné
předání cen proběhlo v kanceláři Regionu Pošembeří (více najdete na našich stránkách).
Absolutním vítězem se stala Mateřská školka v Liblicích. Ceny za ocenění, která školka získala rovnou tři,
jsme předali osobně. Školka získala cenu za druhé a třetí místo v kategorii „Kolektiv MŠ“ a zároveň byl
jeden z návrhů vybrán a použit jako nové logo pro akci „Ukliďme Pošembeří 2016“.
Výtvarná soutěž se tak stala prostředkem, jak se děti i veřejnost mohly seznámit s dobrovolnickou
akcí „Ukliďme Pošembeří“. Paní učitelka Marcela Ložková z MŠ v Liblicích uvedla: „Účast v této
soutěži byla pro naše děti příjemnou výzvou, podpořila u nich zdravou soutěživost, spolupráci mezi
sebou a zabrat dostala i jejich fantazie. Děti díky výhře zjistily, že společná snaha může být
příjemně odměněna. Za vyhrané poukazy jsme pořídili výtvarný materiál, který se v jarním období
velmi hodí a navíc jsme se tímto zapojili do akce „Ukliďme Pošembeří“, kterou s radostí
podporujeme.“

V Českém Brodě, dne 31.3.2016
Gabriela Mannová, Region Pošembeří

Letošní ročník akce „Ukliďme Pošembeří“ se koná v rámci projektu „Čisté Pošembeří = cesta k environmentální odpovědnosti“ (Evidenční číslo
smlouvy poskytovatele: S-7175/OŽP/2015)
Tento Projekt je realizován s finančním přispěním Středočeského kraje a pod záštitou náměstka hejtmana PhDr. et. Bc. Marka Semeráda, MBA

