WWF Palánták program 2014 - Zöld Kihívás Verseny
A WWF Magyarország a Toyota Magyarország és Toyota Fund for Europe támogatásával ezúton meghirdeti a
Zöld Kihívás versenyt.
A verseny célja, hogy Ti, a Palánták környezeti nevelés programban részt vevő diákok saját környezetetekben is
alkalmazzátok a program során megszerzett tudást. Olyan kreatív vállalásokat várunk tőletek, amelyekkel
fenntarthatóbbá, zöldebbé teszitek környezeteteket. A vállalást legalább 7 napon keresztül meg kell tartani,
ennek bizonyítékaként pedig egy rövid videó anyagot kell beküldeni, amelyen jól látható a vállalás teljesítése.

Hogyan?
Indulhattok egyedül, vagy 2-3 fős csapatban. A csapatból legalább 1 főnek részt kell (vagy korábban részt
kellett) vennie a Palánták programon. Ha összeállt a csapat, előzetesen regisztráljatok e-mailen „Zöld Kihívás
regisztráció” tárgycímmel a palantak@wwf.hu e-mail címen.

Meghosszabbított határidő - Az előzetes regisztráció határideje 2014. május 18.!
A beküldendő videó anyag
A vállalás lehet bármilyen környezetvédelmi célú cselekvés, amelyet legalább 7 napon keresztül megtartotok. A
beküldött anyag lehet hagyományos videó, fotókból összeállított videó, vagy pl. animáció is. Az elkészült,
maximum 2 perces terjedelmű videó file-t küldjétek el a palantak@wwf.hu címre a csapatnév megjelölésével!
A beérkezett pályázatokat elsősorban az ötlet eredetisége és a környezetvédelmi hatása alapján pontozzuk. Ha
nem vagytok biztosak magatokban, kérjetek tőlünk e-mailben segítséget a palantak@wwf.hu címen!

A videók beküldésének határideje 2014. május 25.!
Nyeremények
Minden nevező, aki teljesíti a saját vállalását és beküldi a videót, fix ajándékban részesül!
Fődíj: minden csapattag nyer 1 db digitális fényképezőgépet és egy egész napos kirándulást a
Tisza-tavi Ökocentrumba, majd ezt követően egy csónakázását a Tisza-tavon.
Közönségdíj: minden csapattag részt vehet az egész napos kiránduláson a Tisza-tavi
Ökocentrumba, majd az ezt követő csónakázáson a Tisza-tavon.
Különdíj: A fenti két kategóriába nem tartozó, de kiemelkedő videót készítő csapat(ok) WWF-es
ajándékcsomagot (póló, kulcstartó, vászontáska) nyernek.

Vállald be és cselekedj! Nehogy lemaradj az év zöld kalandjáról!
További részletek és részvételi feltételek: wwf.hu/palantak-program
Nézd meg a felhívás videóját itt: https://www.youtube.com/watch?v=MnxuZIma_DA&feature=youtu.be

