Защо е важно да се включа?
Проектът надгражда инициативи на Фондация „Академия за рециклиращо
изкуство”,които са в сферата на „опазване на околната среда” повече за целите на
фондацията ще откриете в сайта в категория „За Нас”
Защо е важно да се включите?
Защото само заедно можем да постигнем по-добри резултати.Във времето сме се
обедили,че промените се постигат само ако и ти наистина участваш.Крачка след
крачка,съмишленик след съмишленик нещата се случват.
Как да се включа?
След попълване на формуляра - https://forms.gle/JnfSXFs1H5gPraVs5
вие ще можете да се включите в това зелено арт предизвикателство,което има няколко
лесни задачки за вас,за да можем да го преминем заедно и да се радваме на
резултатите
Кои са тези лесни задачки?

-Включване в общата ни онлайн среща,за да обсъдим всички детайли и стратегии за
реализация.
-Периодично споделяне на кратки видеа или снимки от процеса на работа както с нас
така и в своите канали с хаштаг #GreenArtCircle.
- Включване в интервю с вас „ Защо мисля,че е важно? ”
Какво ще получа в замяна ако бъда удобрен?
Освен удовлетворението ,че си част от артистите или
производители,предприемачи,които им пука за природата и сами допринасят за това
ще получиш още:
1 – съдействие за изградане на работещ механизъм за събиране на старите си
опаковки за повторно използване ,както и ще се сдобиеш с нови, на които ще дадеш
втори шанс.
2- ще помогнем със създаването на контакти с по-големи производители и
индустрии с цел претворяване на техните остатъ чни материали като текстилни
парченца и други,които могат да се превърнат в
творения(играчки,картини,пана,мебели и др.)
3- как да използваш своите собствени отпадъчни опаковки включвайки ги в своето
"Рециклиращо изкуство"
4- всеки от 20-те участника ще получи възможност за маркетинг на своето изкуство
създадено и съобразено с целите на проект # GreenArtCircle
Проект #GreenArtCircle има за цел да помогне в идеята за една по -чиста околна
среда,устойчив начин на живот и популяризиране на философията за „Нулев
отпадък” Защото ние от „Академия за рециклиращо изкуство „ вярваме,че хората
правят промените.

Критерии и правила за одобрение на участниците:
-

-

Да се използват отпадъчни материали както предоставени от академията
(дарен остатъчен материал от производството на индустрии и
производители) или отпадъчни от личното домакинство на участника.
Творенията да имат устойчив характер,да не са изделия за еднократна
употреба.
Академията си запазва правото да одобрява творения,които смята,че са с
потенциал за добра реклама и маркетинг.
Ще се одобряват кандидати които имат наистина желание да работят за
целите на проекта както е описано в сайта (в категория инициативи#GreenArtCircle)
-Ако избран вече творец не се движи по идеята за изпълнение на дейностите и
не е достатъчно активен в процеса на реализация, „Академия за рециклиращо
изкуство „ си запазва правото да прекрати участието на конкретния участник.

След края на периода за набиране на участници ( 28.02.2022) може да ни
потърсите на natalinko@gmail.com Ще Ви дадем обратна връзка на всеки
участник ,който не е одобрен да се включи в проекта.

