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Ш ановний Пане Директор!
Розпочався прийом po6iT на конкурс «ВсеукраТ'нський юнацький водний приз 2014»,
нацюнальний етап П/Пжнародного конкурсу « Stockholm Junior Water Prize 2014»
Основна мета конкурсу - залучення молод! до вирш ення проблем збереження та
рацюнального використання водних pecypcie.
Щороку влпжу до Стокгольму з’Т'жджаеться молодь з ц то го свпу, щоб взяти участь у
престижному водному конкурс! Stockholm Junior W ater Prize, нагороду переможцю якого - голубу
кришталеву краплю i 5000 дол. США - вручае сама IT Корол1вська Висоюсть Принцеса Швецм
BiKTopia..
Конкурс проходить в рамках Всесвтнього водного тижня (World Water Week). M imcTpn
закордонних справ, охорони довюлля, водних pecyp cie, президенти водних та природоохоронних
асофафй, провщы вченм фах1вф науково-дослщних установ та Ыституцм, що займаються
проблемами довюлля - це понад 1200 учаснию'в з б т ь ш як 100 краТн свту. Саме тут вручаються
нагороди - «Стокгольмський Водний Приз» (Stockholm Water Prize) - за найкращу наукову розробку,
«Стокгольмський Юнацький Водний Приз» (Stockholm Junior Water Prize) - за найкращий
молод1жний проект та «Стокгольмську Промислову Водну Нагороду» (Stockholm Industry Water
Award - за найефектившше використання води в промисловостм Це найпрестижыим м1жнароды
конкурси в галуз1 збереження водного середовища i едиы у ceiTi, яю вщбуваються пщ патронатом i
за безпосередньоТ учасл корол1вськоТ родини. Так як i нобел1вська прем1я «Стокгольмський
водний приз» вручаеться Його Корол1вською Величнютю королем Швецм Густавом в тому ж зал1
(City Hall).
Вже десятий piK учасником молод1жного конкурсу е УкраТна. Нацюнальний етап
М1жнародного конкурсу «Stockholm Junior W ater Prize» пщ назвою «ВсеукраТ'нський юнацький
водний приз» проводить ВПГО «ВотерНет» у ствпраф з НТУУ «КиУвський поштехычний |'нститут»,
Нацюнальним еколого-натуралютичним центром, ПАТ «АК «КиТвводоканал». Конкурс вщкритий
для Bcix npoeicriB, яю торкаються водно'! тематики. Основы критерм визначення переможця самослйнють виконання, глибина дослщжень i новизна прийнятого техжчного рш ення. ФЫал
конкурсу проходить в KneBi на 6a3i xiMiKO-технолопчного факультету НТУУ «КиУвський
полтехж чний шститут». Урочисте нагородження
переможфв Гран-npi та 2-ого i 3-го мюць
проходить в Посольств! Швецм в УкраТ'ж. Гран-npi конкурсу - скляну краплю «MefliyM» вручае
Надзвичайний та Повноважний Посол Швецм в УкраТнм Основна ж нагорода переможцю Гран-npi
- по'Тздка у Швефю для учасл у Stockholm Junior Water Prize.
В KneBi учасники конкурсу мають можпивють не т т ь к и познайомитись 3i своТ'ми
однодумцями з ycix куточюв УкраТ'ни та захищати сво'Т роботи перед провщними науковцями
УкраТ'ни. Для них в Kneei також оргажзовуеться цжава культурна та т'знавальна програма.
Просимо розповсюдити Ыформафю про наш конкурс серед вчител1в та учжв. MaTepiann
для презентацм Ви можете знайти на https://plus.qooqle.eom/u/0/101919431171664533709/posts.,
http://vk.com/siwp ua.
Конкурс пройде 22-25 кв!тня 2014 року i ми будемо вщзначати 10-р1чний ю в тей !
Головний координатор конкурсу
Оксана Денис, тел.. (32) 260 21 89, 067 673 46 44
e-mail: sjwp.ua@gmail.com
Партнери конкурсу - компажя DOW Europe GmbH, Екософт
Д етальжш а шформафя про М1жнародний конкурс SJWP - www.si w£6?<3r,
...
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Запрошусмо до учасл в конкурс! Bcix, кому не байдуже ма
Головний координатор SJWP в УкраТ'ж,
Член правлшня ВПГО i голова Льв1вського осередку «WaterNet»
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