
KONCERT DLA 

EKOLOGII 



WYGLĄD 

WYDARZENIA:

Obszar wyznaczony do posprzątania>Las na granicy Legionowa i Jabłonny 

•Każda ilość zebranych odpadów zostanie zważona i zanotowana jako kolejny kilogram ku 
wyznaczonej liczbie kilogramów śmieci do zebrania 

• Nasze wydarzenia ma się odbyć w przeciągu kilku dni ( np. 27-28-29-30 czerwca) więc Po 
dacie 30 czerwca wszystkie odpady zostaną przeliczone. Dzięki czemu będziemy mogli ogłosić 
wynik,

•Jeśli liczba zebranych odpadów przekroczy wyznaczoną liczbę kilogramów będziemy mogli 
ogłosić organizację koncertu,

•Koncert miałby być organizowany na terenie obok „Areny” Legionowo,

•Na miejscu koncertu pojawiłyby się stoiska z przeróżnymi atrakcjami, stoiska promujące 
lokalne produkty itp.

•Na scenie wystąpiłyby lokalne zespoły( 2 Max 3), po czym o odpowiedniej godzinie wystąpiła 
by główna gwiazda, zespół



NASZYM CELEM 

JEST:

•Poprawa jakości życia mieszkańców,

•Poprawa jakości życia zwierząt 

żyjących na terenach leśnych,

•Społeczna świadomość tego jak 

ważna jest ekologia,

•Promocja powiatu legionowskiego



NASZ PROJEKT 

DAJE NAM 

SZANSĘ NA:

•rozwój turystyki obszaru jeziora 

zegrzyńskiego,

•Na doświadczenie społecznej 

odpowiedzialności,

•Dbanie o środowisko-świadomość, 

że jego stan może się pogorszyć,

•Integracja mieszkańców,

•Zagospodarowaniem miejsc do 

stworzenia większej ilości szlaków,

•świadomość ilości gatunków 

zagrożonych, na terenie powiatu.



CO MUSIMY 

ZROBIĆ?

•wyznaczyć obszary leśne które 
wymagają posprzątania,

•znalezienie odpowiednich partnerów 
wydarzenia (np. Lokalne Organizacja 
turystyczna, starostwo powiatowe itp)

•wyznaczenie zakresu czasowego, w 
których miałby odbyć się projekt 
(konkretna data),

•odpowiednie reklama promująca 
wydarzenie.

•przeliczanie zebranych odpadów oraz 
ogłoszenie wyników.



JAKI PROBLEM CHCEMY ROZWIĄZAĆ?

 Głównym celem naszego projektu jest 
zadbanie o środowisko oraz uświadomienie 
mieszkańców powiatu, że wciąż możemy coś 
zmienić i jak ogromny mamy wpływ na 
otaczające nas środowisko. Nasz projekt 
opiera się na zasadach fair Play, ponieważ 
dzięki grupowej odpowiedzialności 
społecznej każdy będzie mógł doświadczyć 
korzyści związanych z koncertem za pomoc 
środowisku. Dzięki zadbaniu o otaczające nas 
środowisko mamy szansę również na 
zagospodarowanie terenów leśnych i 
zachęcenie do aktywnego wypoczynku na 
łonie natury.



KOGO 

MOŻEMY 

WŁĄCZYĆ W 

NASZE 

DZIAŁANIA?

Starostwo powiatowe( mogące zapewnić na przykład zapas 
rękawiczek worków na śmieci oraz przydatnych rzeczy dla 
osób uczestniczących w wydarzeniu)

Lokalna organizacja turystyczna (Wypromowanie naszego 
wydarzenia)

Szkoła PZSP Legionowo (wyróżnienie uczestniczących w 
sprzątaniu lasów  uczniów, dyplomy, medale itp)

Ochotnicza straż pożarna- (Mogłaby pomóc przy Wywożeniu 
Zebranych odpadów)

Miasto Legionowo-(promocja wydarzenia oraz zapewnienie 
odpowiedniego miejsca do odbycia się koncertu ( w tym 
scena, nagłośnienie itp)



Co zyskamy 
uczestnicząc w 
wydarzeniu?

•czyste środowisko w powiecie z czym się 
wiąże więcej miejsca do spędzania czasu 
wolnego dla mieszkańców,

•korzyści finansowe dla powiatu,

•wypromowanie produktów lokalnych,

•rozrywka dla mieszkańców,

• promocja młodych talentów,

•większy zakres terenów do stworzenia 
nowych szlaków turystycznych,

•rozwój turystyki,

•zachęcenie mieszkańców do aktywnego 
spędzania czasu na zewnątrz.



CO MOŻE SIĘ NIE 

UDAĆ?

 Zła pogoda

 Nieświadomość ile osób będzie 

chciało uczestniczyć,

 Problemy techniczne,

 Mieszkańcom może nie spodobać 

zamysł koncertu (hałas, miejsce 

organizacji itp)

 Konkurencje ze strony innych tego 

typu imprez w tym samym 

zakresie czasowym.



DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ! :)

Prezentacja: Zosia Kierzak

Pomysłodawcy, uczestnicy 
projektu : Natalia Piecyk, 

Anna Szulc, Julia Klejnowska, 
Jacek Dąbkowski, Nikola 

Michna, Zofia Kierzak, Tomasz 
Ostaszewski, Kacper 

Kisielewski,Kacper Piotrowski. 
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