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Szanowni Państwo,

  

Bałucki Ośrodek Kultury LUTNIA w Łodzi serdecznie zaprasza 25 lutego (sobota) 2012, o
godz. 16.00 na spotkanie z ekologią

  

pt. „Spotkanie dzierżawców Ziemi” oraz rozstrzygnięcie I Ekologicznego Konkursu
Plastyczno-Literackiego

  

„Moja wizja świata w 2050 roku”.

  

  

Wspólnie w trosce o lepsze jutro – zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w naszym
sobotnim spotkaniu dotyczącym ekologii.

  

W programie:

  

- projekcja filmu,

 1 / 4



Ekologia

Wpisany przez greeg
wtorek, 21 lutego 2012 22:09

  

- rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Moja wizja świata w 2050 roku” i wręczenie nagród,

  

- rozlosowanie nagród wśród wszystkich uczestników spotkania.

  

  

Do udziału w wielkim I Ekologicznym Konkursie Plastyczno-Literackim „Moja wizja świata 

  

w 2050 roku” zaprosiliśmy wszystkim uczniów szkół, którzy poprzez udział w nim, pragnęli
poszerzyć swoją wiedzę na temat ochrony środowiska przyrodniczego.

  

Konkurs ma na celu promocję działań i popularyzację wśród młodych mieszkańców Łodzi
wiedzy z dziedziny ekologii i ochrony środowiska.

  

Naszym cele to wychowanie młodzieży w poszanowaniu przyrody, pogłębianie ich wiedzy na
temat czynników szkodliwych dla środowiska naturalnego oraz rozwinięcie twórczego myślenia.

  

  

Sądzimy, że konkurs ten jest okazją do tworzenia proekologicznych wzorców zachowań.

  

Uczniowie uczestniczący w konkursie, mieli niecodzienną okazję zaprezentowania swoich
umiejętności plastycznych lub literackich z zakresu ochrony przyrody.
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Koordynatorem projektu z ramienia Bałuckiego Ośrodka Kultury LUTNIA jest Pan Przemysław
Szafarz.

  

  

Już w sobotę 25.02.2012 o godz. 16.00 będziemy się o tym mogli przekonać w Bałuckim
Ośrodku Kultury LUTNIA

  

przy ul. Łanowej 14.

  

Serdecznie zapraszamy.

  

  

Spotkanie z ekologią  - spotkanie dzierżawców Ziemi.

  

25 lutego 2012 ( sobota ) o godzinie 16:00,

  

Bałucki Ośrodek Kultury LUTNIA w Łodzi

  

ul. Łanowa 14

  

tel. 42 652 62 27
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e-mail: lutnia@teosat.pl

  

www.bok.lodz.pl

  

  

Pozdrawiam serdecznie.

  

Mateusz Błażejewski

  

Bałucki Ośrodek Kultury LUTNIA

  

ul. Łanowa 14

  

42 652 62 27

  

( 607 719 201  /  mattilutnia@gmail.com  )
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