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Еко-пакет креативни конкурс 

 

Пројекат подразумева сакупљање употребљене Тетра Пак амбалаже и 

организовање радионица за ученике у школама где они могу да праве различите предмете 

од употребљене Тетра Пак амбалаже, а уједно их наставници едукују на тему рециклаже. 

Све установе учествују у креирању правих малих уметничких дела од употребљене Тетра 

Пак амбалаже и шаљу их организаторима пројекта. На крају школске године Тетра Пак и 

партнери награђују најбоље школе и најкреативније ученике, децу, студенте вредним 

наградама. Конкурс за радове је отворен и траје као и акција - до краја априла 2016. 

године. 

Наградни конкурс је подељен у 3 узрасне категорије: Ове године одабран је  важан 

догађај за тему креативног конкурса и у питању су предстојеће ЛЕТЊЕ ОЛИМПИЈСКЕ 

ИГРЕ У БРАЗИЛУ које ће се одржати у августу и обележити 2016. годину.  

Деца и ученици основних школа могу да направе предмете од употребљене Тетра 

Пак амбалаже на задату тему (спортски реквизити, опрема, симболи и други предмети као 

ширење идеје олимпизма и развоја спорта, као и предмети који представљају домаћина 

овогодишњих Олимпијских игара). 

ил У избор улазе појединачни и групни радови из све 3 узрасне категорије. Награђује се  

најбољи групни рад у свакој узрасној категорији. Награђује се  и најбољи појединачни 

рад, као и другопласирани, односно трећепласирани у свакој категорији. И ове године 

троје ментора са највећим бројем пријављених радова добијају награде.  

Награде се додељују школама са најбољим групним радовима. Једна школа може 

добити само једну награду за групни рад, без обзира на резултате конкурса. За 

појединачне радове ограничење је један рад по ученику. Радови који уђу у ужи избор 

биће приказани на фацебоок страници (www.facebook.com/ekopaketsrbija) где ће се 

одвијати on-line гласање у мају месецу. На крају ће се сабирати оцене жирија са оценама 

on-line гласова и наградиће се најбољи радови. Резултати конкурса се објављују у мају 

2016. 

Доделиће се  утешне награде за укупно 10 школа које се највише истакну у он-

лине гласању, односно прикупе највећи број гласова (лајкова). Школе које освоје главне 

награде не могу да добију утешну награду. Школе са већим бројем радова имају шансу да 

већи број радова уђе у ужи избор. 

2) ученици од 4. - 8. разреда основних школа 

Наг Награде за групни рад су:раде за групни рад су: 




