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Продовжується наш конкурс для школярів та їхніх батьків, які дбають про безпечне та
яскраве майбутнє, «Сонячний караван» (роботи приймаються з 1 по 19 травня).

«Сонячний караван ‐ 2013»
Конкурс для школярів та їхніх батьків, які дбають про безпечне та яскраве майбутнє
Обладнання, яке використовує енергію сонця для побутових потреб, можна виготовити
власними руками. Навіть із таких матеріалів, які вважаються сміттям. Якщо закликати на
допомогу фантазію, зазирнути у довідкові матеріали та порадитися з поважними експертами,
цілком можливо створити таке розумне приладдя.
В нашій країні дуже швидко розвивається сонячна енергетика, адже в нас є потужний потенціал
для цього – багато сонячного світла, сприятлива політика та розвинуті технології. Чим більше
людей усвідомить це, тим чистішим буде наше довкілля і безпечнішим майбутнє.
Умови конкурсу
Цьогорічний конкурс передбачає, як і раніше, дві номінації: гуманітарну та технічну.
В гуманітарній ми збираємо цього року комікси. Спробуйте за допомоги мови коміксів
доступно пояснити, що таке енергія сонця, як її можна використовувати в повсякденному житті,
чим вона вам подобається та які перешкоди зустрічає на своєму шляху.
Технічна номінація: зосередимося на конструюванні таких приладів, які можна легко
виготовити самостійно і навчити цьому інших. Ми приймаємо на конкурс фото або відео.
Переможців очікують корисні призи: фотоелектричний модуль, екскурсія на
сонячну електростанцію, ліхтарики‐радіо із інтегрованими сонячними
елементами від партнера конкурсу ‐ компанії Activ Solar, яка реалізовує
проекти в сфері сонячної енергетики.
У конкурсі можуть брати участь школярі та студенти, їхні батьки й викладачі. Вітаються
колективні роботи (гуртки та клуби, туристичні та екологічні табори тощо).
Роботи приймаються з 1 по 19 травня.

Цього року до кампанії Європейські Дні Сонця в Україні приєдналися:
•
•
•
•

Компанія Activ Solar
Херсонська обласна державна адміністрація
ДІМ «Равлик»
ГО «Вчителі за демократію та партнерство»

•
•

•

Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження
Фонд Східна Європа
Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України
(Національний проект «Енергія природи»)

•

Всеукраїнська Рада з питань туризму та курортів

•

Татарбунарська районна громадська екологічна організація «Відродження»

•

ГО «Європейський рух для України»

•

Проект «Підвищення енергоефективності та стимулювання використання
відновлюваної енергії в агро‐харчових та інших малих та середніх підприємствах
(МСП) України» (виконується Агентством ООН з питань промислового розвитку,
ЮНІДО,
за
підтримки
Глобального
Екологічного
Фонду,
ГЕФ)
‐
http://www.dossier.org.ua/zoloti‐storinki‐chistoyi‐energiyi

•

Фонд
енергоефективних
http://energoeffect.org.ua/uk/solarpower_plants_ukraine

•

Європейський вибір ‐ http://eu4ukr.blogspot.com/2013/04/2013.html

•

Чернівецьке обласне громадсько – молодіжне екологічне об’єднання ”БУКВИЦЯ ”

•

Центр громадських ініціатив (Косів, Івано‐Франківська область)

інвестицій

‐

Дні Сонця в Україні співпрацюють з
Тижнем сталої енергетики ЄС
(http://www.eusew.eu/about/eusew‐2013). Фінальний захід Днів Сонця – в програмі
Європейського тижня сталої енергетики.
Слідкуйте за нашими новинами на сайті http://www.dossier.org.ua/ievropeyski‐dni‐soncya, долучайтесь
до обговорення В Контакте (http://vk.com/event50858255) та
у Facebook (http://www.facebook.com/events/577194402299536).
Попередні випуски дайджесту – http://www.dossier.org.ua/sites/default/files/esd_news1‐1.pdf,
http://www.dossier.org.ua/sites/default/files/esd_news1‐2.pdf
http://www.dossier.org.ua/novini‐ievropeyskih‐dniv‐soncya‐2013‐tretiy‐vipusk‐byuletenyu

Приєднуйтесь до європейської мережі! Запитуйте, давайте поради, дійте!
Події, які ви організуєте, будуть нанесені на «сонячну» мапу Європи
(http://www.solardays.eu/events)
Європейську кампанію координують Європейська асоціація фотоелектричної
промисловості (EPIA) та Європейська федерація сонячної теплової промисловості
(ESTIF).

Координатор в Україні – МБО ІЦ «Зелене досьє» ( http://www.dossier.org.ua).
Контакти: ecoweek@bg.net.ua; nadiyka@mail.ru; 067 9641529, 050 4468036;
Для листування: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12.

