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4. versenyfeladat 2014/15: 

„Hurrá itt a nyár!”, avagy energiatakarékos/klímabarát nyári szünet 
 

Kedves Versenyző! 

A 4. és egyben utolsó kreatív feladatban a versenyző csapatok – felnőttek és gyerekek közösen – 
készítenek egy tervet egy nyaralási programmal kapcsolatban. 

A feladat beküldési határideje: 2015. május 10. 

Miből áll a 4. versenyfeladat? 

A feladat célja, hogy felhívja a figyelmet a szabadidő eltöltése kapcsán felhasznált energia 
csökkentésének és más/egyéb/további klímabarát szempontok fontosságára is. 
 

 Készítsetek egy nyaralási tervet/javaslatot a nyári szünetre! Ezt végrehajthatjátok úgy, 
o mintha egy öko utazási iroda lennétek és ajánlatot készítetek másoknak, vagy  
o mintha egy saját családi programot készítenék el, de 
o lehet öko tábort is tervezni. 

 Adjátok meg, hogy ki a célcsoportot, kinek készítitek a tervet (család, gyerekek, felnőttek, 
nagycsaládok, stb.). 

 Illusztráljátok rajzzal, zenével, verssel, kisfilmmel stb. a tervet, hogy minél élvezhetőbb, 
érdekesebb legyen. 

 Extra pontokat szerezhettek azzal, ha terveteket alátámasztjátok próbaszámításokkal a 
„Karbon-kalkulátor” (www.karbonkalkulator.hu) vagy egyéb kalkulátor segítségével, 
kifejtve benne, hogy mitől igényel az kevesebb energiát, mitől klíma- és környezetbarát. 

 
A feladatok leírása a http://www.energiakozossegek.hu/hu/versenyezz-takar%C3%ADts-meg-
energi%C3%A1t-te oldalról is letölthető. 

Mit kell elküldeni a GreenDependentnek legkésőbb 2015. május 10-ig? 

1. Energiatakarékos/Klímabarát nyaralási terv – közösségenként 1 darab kell csak! 

Ha a terv több fájlból áll, kérjük, ezeket egyszerre, egy email csatolmányaként küldjétek el! 

Mi alapján pontozzuk a beküldött feladatokat? 

1. Mennyire jó szakmailag, azaz mennyire felel meg a klímabarát, energiatakarékos életmód 
alapelveinek? 

2. Mennyire ötletes és érdekes? 
3. Mennyire van szépen kivitelezve? 
4. Külön pontokat szerezhetnek azok a háztartások, akik tervüket alátámasztják 

próbaszámításokkal a karbon-kalkulátor honlapon. 

 

Hova kell beküldeni a feladatot? És hova forduljunk kérdéseinkkel? 

Az elkészült feladatokat az info@energiakozossegek.hu címre kell elküldeni. 

Akinek kérdése van, szintén írjon az info@energiakozossegek címre vagy hívja a 20/334 2889 számot. 

 

Hasznos olvasmányok: 

 Kislábnyom tippek: Hogyan nyaraljunk kis környezeti hatással? 

 Kislábnyom hírlevél: Kirándulás és nyaralás kütyük nélkül 

 Gömörszőlősi paraszt-wellness 
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