
Komposztálás ünnepnapja 2016
http://www.humusz.hu/komposztalj/felhivas

Ünnepeljétek velünk idén is a Komposztálás Napját! Ha még nem 
komposztáltok, azért, ha már évek óta gyűjtitek a szerves 
hulladékot, akkor azért csatlakozzatok az országos mozgalomhoz. 
Óvodai és iskolai csoportok mellett sok szeretettel várjuk 
közösségi kertek jelentkezését is!Jelentkezési határidő: október 
10.
 

Intézményi komposztálás
A korábbi évek hagyományaihoz híven idén is keressük azokat az óvodás 
és iskolás csoportokat, amelyek a gyermekek aktív részvételével mutatják 
be a komposztálást, mint gyakorlati és szemléletformáló tevékenységet. 
Rengeteg jó gyakorlattal találkoztunk az évek során, de minden évben 
frissülnek módszertani leírásaink is, így mindenképpen ajánljuk 
a www.komposztalj.hu oldalunk böngészését!
A három legötletesebb, az eseményt jól bemutató beszámolót beküldő 
óvodai és iskolai csoport szemléletformáló ajándékcsomagot kap.

 

Komposztálás közösségi kertekben
Keressük azokat a lelkes városi kertészeket, akik friss komposzttal szeretik 
táplálni ültetvényeiket. Mutassátok be nekünk, hogyan komposztáltok, ill. 
vonjátok be a többieket! Korábbi évek beszámolóiból is tudtok ihletet 
meríteni, de konkrét ötletekkel is szolgálunk az alábbi linken.
A legötletesebb, az eseményt legjobban bemutató beszámolót küldő 
csoport szemléletformáló ajándékcsomagot kap.

 

Részvétel
Jelentkezni a regisztrációs lap kitöltésével lehet október 10-ig! A 
regisztrációs lap kitöltéséért kattints ide.
A komposztálást népszerűsítő tevékenységeket, eseményeket még 
az októberi hónap folyamán el kell végezni, majd az ezekről készült 
beszámolók alapján kerül sor az elbírálásra. Természetesen fontos 
szempont hogy a folyamat fenntartható legyen.
A beküldenő beszámolók tartalmazzanak egy 1-2 oldalas írásos 
dokumentumot, valamint külön csatolmányként várjuk az 
események során készült fényképeket (3-7 db, jó minőségű, 
megfelelő megvilágítású, jpg formátumú kép) 2016. november 18-ig!
Kérjük, hogy a beszámolók küldésekor tüntessék fel az e-mailben az 
intézmény / közösségi kert nevét, a felkészítő pedagógust / csoportvezetőt
és a pályázó csoportot is.

Beküldési cím: komposztunnep@gmail.com
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Beküldési határidő: 2016. november 18. 23:59
Eredményhirdetés: 2016. december 16.

További tájékoztatás kérhető a komposztunnep@gmail.com e-mail címen 
vagy a +36 1 386 2648 telefonszámon.

Ha még csak most ismerkedsz a komposztálás témakörével, néhány 
gondolat, hogy miért éri meg belevágni

- csökken a háztartási hulladék mennyisége,
- növényeink egészségesebbek és szebbek lesznek,
- a természet körforgását modellezzük a kertünkben, udvarunkon, 
- több időt tartózkodunk a friss levegőn,
- kertészeti ismereteink mélyülnek.

 

Látogasd tehát meg a komposztalj.hu honlapot, és légy szerves része a
programnak!
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