Nevezési lap

Pályázó neve
Születési idő
Iskola neve és címe
Szülő / gondviselő neve, telefonszáma és e-mail
címe

VÁLASZTOTT KATEGÓRIA (Nagy X-szel jelöld a választott kategóriát)
1. Mítosz: A papírhasználat miatt csökken az erdők területe.
Tény: Európában évente 1,5 millió, Magyarországon évente 7000 focipálya
méretének megfelelő területtel nő az erdők területe.
2. Mítosz: A papírgyártás miatt vágják ki az őserdőket.
Tény: Az őserdőkben kivágott fák 80 %-át az energia- és építőipar használja fel, a
papírgyártás csak 7 %-ot.
3. Mítosz: Nagyon magas a papírgyártás szén-dioxid-kibocsátása.
Tény: A nyomda- és papíripar a legalacsonyabb széndioxid-kibocsátó iparág, aránya
1 %.
4. Mítosz: A papírhasználat pazarló, ezért káros a környezetre.
Tény: A papír legtöbbször újrahasznosítható az összes anyag közül.
5. Mítosz: A hulladékpapír szennyezi a környezetet.
Tény: Európában a hulladékpapír 70 %-át újrahasznosítják.
6. Mítosz: A papírhasználat környezetszennyező, az internet nem.
Tény: 5 perc internethasználat ugyanannyi szén-dioxidot bocsát ki, mint egy A/4-es
oldal színes nyomtatása és postázása.
7. Mítosz: Megoldott az e-hulladék begyűjtése és feldolgozása.
Tény: Az európai e-hulladék kétharmad részét Ázsiában és Afrikában dolgozzák fel
egészségre ártalmas körülmények között.
8. Mítosz: A fiatalok számára a papír ósdi kommunikációs forma.
Tény: A fiatalok 80 %-a nem tudná elképzelni az életét papír nélkül.

A pályaművet a helyben meghirdetett címre és időpontig kell megküldeni hajtás- és sérülésmentesen
postán, továbbá jpg formában, e-mailben. A pályázathoz csatolni kell a pályázó fél évnél nem régebbi
fotóját szintén elektronikus formában.
A nevezési lap aláírásával a szülő / gondviselő a pályázat benyújtásához hozzájárul és tanúsítja, hogy a
pályaművet a pályázó saját kezűleg készítette és elfogadta a versenyszabályzatot.
Tudomásul veszi, hogy a megadott személyes adatokat a verseny szervezői kizárólag a rajzpályázathoz
használják fel, azt harmadik személynek nem adják ki, továbbá betartják a személyes adatok
védelméről szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezéseit.
A szülő / gondviselő hozzájárul, hogy a benyújtott pályamű, a pályázó neve és fotója megjelenjen a
verseny hivatalos web- és Facebook-oldalán, a verseny eredményeként elkészülő nyomdai
kiadványban, valamint a versennyel összefüggő más híranyagokban.
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Szülő / gondviselő aláírása

