Warszawa, 18 stycznia 2021 roku

Fundacja Banku Ochrony Środowiska serdecznie
zaprasza do udziału w 4. edycji ogólnopolskiego konkursu grantowego Tradycyjny Sad. Projekt ma za
zadanie szerzenie wiedzy na temat starych odmian
drzew owocowych, naturalnych sposobów ich pielęgnacji oraz zwiększenie różnorodności biologicznej
w naszym kraju. Zachęcamy do wzięcia udziału w tym wyjątkowym przedsięwzięciu i wzbogacenie okolic
szkoły o sad z tradycyjnymi odmianami czereśni. W poprzednich edycjach zasadzono już ponad 2000 jabłoni,
grusz i śliw. Projekt został objęty patronatem honorowym Ministra Edukacji i Nauki oraz Ministra
Klimatu i Środowiska.
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ZŁOTYCH

30 000
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150 szkół, które najlepiej zrealizują zadania konkursowe w pierwszym
etapie projektu otrzyma granty o maks. wartości 200 zł na założenie
mini sadu. Ponadto dla najlepszych zespołów – uczniów i nauczycieli –
przewidziano dodatkowe nagrody rzeczowe.

ZASADY UDZIAŁU
Projekt kierujemy do wszystkich szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
Udział w projekcie jest bezpłatny.
Szkołę do konkursu zgłasza nauczyciel, który będzie opiekunem uczniów realizujących zadania konkursowe.
Szkołę może reprezentować tylko jeden zespół składający się z maksymalnie 10 uczniów (mogą uczęszczać do
różnych klas).
Zespoły uczniowskie projektują, a następnie zakładają mini sady składające się z co najmniej 5 drzewek starych
odmian czereśni. Mini sad można założyć na terenie szkoły lub w innym ogólnodostępnym terenie (na działce
należącej do gminy, na terenie parafii itp.).
Na stronie www.tradycyjnysad.pl zamieściliśmy wszelkie informacje dotyczące organizacji konkursu: opis zadań,
regulamin, terminarz, formularze raportów, bazę wiedzy oraz poradnik z zakresu podstawowej wiedzy sadowniczej
„Od laika do ekosadownika”.
Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju większość zadań można wykonać w trybie pracy zdalnej.
JAK DOŁĄCZYĆ?
Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie: tradycyjnysad.pl.
NA REJESTRACJĘ ZESPOŁÓW I PROJEKTY MINI SADÓW CZEKAMY DO 5 MARCA 2021 r.
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Udział w projekcie to niezwykła szansa dla uczniów i nauczycieli na wykroczenie poza ramy nauczania
programowego i zdobycie dodatkowej wiedzy oraz praktycznych umiejętności. Natomiast szkoła zyskuje
możliwość umocnienia swojego statusu instytucji dbającej o zdrowie i środowisko naturalne.
Czekamy na Państwa zgłoszenia!
Radosław Żuk
Prezes Zarządu Fundacji
Banku Ochrony Środowiska
Zapraszamy również do udziału w 7. edycji projektu „Postaw na słońce”. Zapisy trwają do 31 stycznia 2021 roku.
Celem projektu jest upowszechnienie wiedzy o korzyściach płynących z wykorzystania odnawialnych źródeł
energii. Projekt składa się z dwóch konkursów: badawczego i filmowego. Więcej informacji o konkursie badawczym: www.postawnaslonce.pl, więcej informacji o konkursie filmowym: www.filmeko.pl
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