
 

Regulaminu Konkursu Ekologicznego Laudato Si’. 

 

Celem konkursu jest:  

• Upowszechnienie aktualnej wiedzy i informacji o zagrożeniach ekologicznych przedstawionych 

w Encyklice Laudato Si’, 

• Rozbudzanie ciekawości poznawczej i twórczego działania w grupach wolontariatu,  

• Kształtowanie świadomości ekologicznej oraz właściwych postaw wobec środowiska;  

• Podniesienie świadomości ekologicznej, kształtowanie racjonalnych postaw i zachowań 

społeczności lokalnych, sprzyjających ochronie środowiska 

Organizator Konkursu  

Fundacja JSW wraz z Caritas Diecezji Sosnowieckiej. 

Uczestnicy konkursu:  

Grupy Wolontariuszy Szkolnych Kół Caritas Diecezji Sosnowieckiej (dalej również jako: SKC).  

Przedmiot konkursu  

Przedmiotem konkursu jest przygotowanie filmu podejmującego tematykę Upcycling -u.  

Zrobienie czegoś z niczego. Nadanie drugiego życia niepotrzebnym przedmiotom. Tak naprawdę, 

jedynie od naszych pomysłów i wyobraźni zależy, w jaki sposób wykorzystamy stare przedmioty. 

Meble, ubrania, butelki czy puszki mogą dowolnie przeistaczać się w nowe twory. Zakres doboru 

materiałów jest dobrowolny. Po prostu, rzeczom spisanym na straty przywraca się piękno i znaczenie. 

Stare sprzęty dostają drugą szansę. 

Film ma ukazywać przygotowanie przez Szkolny Koło Caritas projektu upcyclingowego, przedmiotu 

codziennego użytku, naszą pracę nad projektem.  Film ma zakończyć się Manifestem Ekologicznym, 

który wyrazi sprzeciw wobec marnowaniu materiałów oraz produkcji, która powoduje zmiany 

klimatu, zwiększa zużycie energii, zatrucie powietrza i wód. 

Czas trwania filmu: minimum 4-6 minut, w tym czas trwania Manifestu Ekologicznego 20 – 40 

sekund.  

Termin realizacji Konkursu: do 14.10.- 12.11.2020 r. 

 

Zawartość materiału filmowego: 

Przesłany przez SKC materiał filmowy powinien zawierać: 

 - prezentację drużyny 

- źródło inspiracji do stworzenia danego projektu, 

- proces i sposób zbierania potrzebnych do wykonania projektu materiałów, 

- proces tworzenia, konstrukcji projektu (wykorzystane materiały i narzędzia), 

- efekt końcowy pracy drużyny, 

- wpływ projektu na środowisko. 



 

Film należy dostarczyć osobiście do siedziby Caritas Diecezji Sosnowieckiej:  

41 -200 Sosnowiec, ul. Korczaka 5.  

Ostateczny termin dostarczenia pracy: 12.11.2020 r. 

Od 13.11.2020 r. wszystkie dostarczone filmy zostaną zamieszczone na Facebooku 

Caritas Diecezji Sosnowieckiej oraz Fundacji JSW. Do 25.11.2020 r. każdy odwiedzjący 

Facebooka Caritas Diecezji Sosnowieckiej będzie mógł go oznaczyć pozostawiając 

swojego „lajka”. O zwycięstwie i kolejności przyznanych 5 miejsc zdecyduje liczba 

pozostawionych oznaczeń lajkowych. 

 


