Okresný úrad v Považskej Bystrici, Odbor starostlivosti o životné prostredie
Mesto Považská Bystrica
SAŽP Banská Bystrica
Centrum voľného času Považská Bystrica
PX Centrum Považská Bystrica
Riaditeľom/riaditeľkám škôl, vyučujúcim
V Považskej Bystrici, 6.4.2018
POZVÁNKA
X. EKOLOGICKÝ JARMOK/ XXV. ročník Ekopyramídy
Termín: 26.4.2018 (štvrtok)
Miesto: pri fontáne za kinom (revitalizovaná CMZ)
/v prípade nepriaznivého počasia v podlubí budovy ABŠO/
PROGRAM:
Stavanie stánkov organizátormi: od 7.00 hod. do 9.00 hod.
Pre súťažné kolektívy:
Inštalovanie stánkov súťaž. kolektívmi: od 9.00 hod. do 10.00 hod.
Slávnostné otvorenie jarmoku: o 10.00 hod.
Prezentácia pred porotou: od 10.30 hod. do 13.00 hod.
Prezentácia pred verejnosťou: priebežne do 14.00 hod.
Vyhodnotenie, odovzdávanie diplomov a cien: o 13.30 hod
Pre účinkujúcich v kultúrnom programe
Príchod účinkujúcich: o 9.30 hod. do výškovej budovy ABŠO
Kultúrny program: od 10.30 hod. na okrúhlom pódiu pri fontáne
Šatne na prezliekanie: prízemie výškovej budovy ABŠO (aula)
Hlavným cieľom tohto podujatia je verejná prezentácia vybranej ekologickej témy, ktorá bude hodnotená
odbornou porotou.
Stánok Vašej školy nech je okrem spracovanej hlavnej ekologickej témy /panely,
postery a pod./ doplnený aj rôznymi výrobkami z odpadového materiálu, prípadne
výrobkami symbolizujúcimi ochranu Zeme, Deň Zeme a pod. Žiaci, ktorí budú
stánok školy prezentovať, môžu mať oblečené tričká, vlastnoručne pomaľované
ekologickými motívmi a rôzne kostýmy. Fantázii sa medze nekladú, nech je stánok
Vašej školy čo najzaujímavejší, najpútavejší a najpestrejší (ako na jarmoku).
Porota má vymedzený čas maximálne 10 minút na stánok. Žiaci by mali
hovoriť o téme svojej práce, výsledkoch, prínosoch a zisteniach.
Organizátor zabezpečí pre každú školu stánok so stolom a stoličky.
Pre priamych účastníkov jarmoku /deti a pedagóg v stánku, účinkujúci v programe/ bude pripravené
občerstvenie.
Škola si zabezpečí dovoz aj odvoz panelov, násteniek a vystavovaného materiálu.
Počet súťažiacich: každá prihlásená škola môže vyslať maximálne 11 priamych účastníkov /10 detí + 1
pedagóg v stánku/, pre ktorých bude pripravené občerstvenie.

Pripravené budú tvorivé aktivity a ekologické hry pre deti.
Sprievodným programom počas Ekologického jarmoku bude kultúrny program,
ktorého sa môžu zúčastniť aj Vaše tanečné, spevácke, hudobné a iné kolektívy. Využite
možnosť prezentácie Vašej školy na verejnosti.

Prihlasovanie:
Počet žiakov v stánku, názov prezentovanej témy, počet účinkujúcich v kultúrnom programe, technické
požiadavky môžete spresniť telefonicky na 0911 852 002 / poslať na ligasova@cvcpb.sk.

Ing. Ivan Hanulík
riaditeľ CVČ Považská Bystrica

Vybavuje:
Ing. Ligasová Katarína
odd. techniky, prírodovedy a ekológie CVČ P. Bystrica
0911 852 002

Ing. Pavel Petrík
vedúci odboru starostlivosti o ŽP

