
      Konkurs Dolnośląskiego Alarmu Smogowego
      Nie lękajcie się! Mamy prawo oddychać czystym powietrzem! 

Głosy obywateli.

Konkurs na krótki wideo-film

dedykowany  władzom lokalnym.

 

Nagraj siebie, grupę, autorytety, władze, dowcipnie i/lub poważnie.  Twórczo 
i krótko  do  30 sekund.

 Wygraj 300 zł.

Reprezentujemy inicjatywę obywateli na rzecz czystego powietrza- Dolnośląski Alarm 
Smogowy. 

Przypominamy, że rocznie przedwcześnie umiera na Dolnym Śląsku z powodu złego powietrza 
3 000 ludzi, w tym 1000 we Wrocławiu.

Nowe prawo lokalne- uchwały antysmogowe- jesienią przyjmą radni dolnośląskiego sejmiku 
samorządowego. Więcej o konsultacjach tu:  https://www.irt.wroc.pl/

Radni i marszałek województwa odpowiadają za dobre, ambitne  prawo, które pozwoli oczyścić 
powietrze naszych miast i wsi! 

Władze gmin, wójtowie, burmistrzowie, prezydenci odpowiadają za konkretne programy ochrony 
powietrza i wdrożenie  uchwał antysmogowych!

Obywatele odpowiadają za siebie, za to czym oddychają i czy ich reprezentanci są świadomi wagi 
problemu.

Zrób krótki film. Co chciałbyś  krótko powiedzieć Ty sam,  ktoś z rodziny, znajomych,
autorytetów, może władz na temat walki ze smogiem?

Przedstaw się, gości przed kamerą, powiedz jaki zawód reprezentujesz i apeluj- 
przemów do rozumów od serca ( bez wulgaryzmów, choć ten problem może być 
denerwujący) do wojewódzkich radnych, marszałka, władz- wójta, burmistrza, 
prezydenta Twojej gminy.

Mów krótko 20-30 sekund, nie ma czasu na długie wywody. Sprawa jest albo jasna, 
a jak jest niezrozumiała, zajrzyj na nasza stronę na FB lub  poczytaj więcej na 
www.dolnoslaskialarmsmogowy.pl

https://www.irt.wroc.pl/
http://www.dolnoslaskialarmsmogowy.pl/


Wyślij nagranie na adres info-ekounia@eko.org.pl , ewentualne pytania 10-15.00, tel. 
71 344 22 64

 Uwaga! Przyjmujemy nagrania do 28.08 (poniedziałek) do godz. 10.00. Wybrane 10 
filmów nagrodzimy kwotą 300 zł netto, zawierając z autorami umowy. Wysyłając film 
proszę podać Imię nazwisko autora e- mail i telefon do korespondencji

Udział w konkursie  łączy się z udzieleniem nam prawa  do przekazanie Państwa prac jako głosu 
obywateli ramach konsultacji uchwały antysmogowej. Wykorzystane publiczne tych filmów, będzie
możliwe po pisemnej zgodzie autorów.

Przyjęcie nagrody na podstawie umowy łączy się z udzieleniem nam prawa do wykorzystania 
nagrodzonych prac na portalach społecznościowych i na innych polach w ramach kampanii DAS na 
rzecz czystego powietrza oraz wdrażania uchwał antysmogowych.
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