
#ListZPrzyszłości
Wiedeń 2040 – Konkurs

1x voucher o wartości rocznego biletu
Wiener Linien (365€)
1x weekend w przyczepie kempingowej dla
2 osób (220€)
1x voucher o wartości 80€ do sklepu
rowerowego w Wiedniu
2x 50€ voucher na ekologiczne skrzynki
warzywne "Adamah"
5x 20€ voucher do "Leila Wien"

Wyobraź sobie podróż w czasie do Wiednia w
2040 roku, najbardziej przyjaznym dla klimatu
i nadającym się do życia mieście przyszłości.
Wydaje się, że kryzys klimatyczny został
zażegnany – jak myślisz, jak nam się to udało?
Wyślij pocztówkę do roku 2021 i opowiedz
nam o swoich wrażeniach z przyszłości!

Co się zmieniło? Jak żyją ludzie? Jak oni się
poruszają? Jak organizują swoje codzienne
życie i wspólne mieszkanie? Co możemy zrobić
dziś, aby Wiedeń wyglądał tak w 2040 roku? 
Szczególnie interesują nas tematy: Mieszkania
i życie, energia i transport, sąsiedztwo,
różnorodność i społeczność.
Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń we
wszystkich językach! Zaprojektuj swoją
wizytówkę w stylu i języku, z którym czujesz się
komfortowo. 

Czekają na Ciebie wspaniałe nagrody!
Możesz wygrać:

Rozmiar: DIN A6 - 10,5 x 14,8 cm (standardowa pocztówka)
Kreatywnie zaprojektowany front (w formacie pionowym lub
poziomym): Na przykład zdjęcia, rysunki, obrazy, teksty, kolaże,
cyfrowe lub na papierze. 
Napis na odwrocie z twoją wiadomością, napisaną odręcznie lub
na maszynie. Wszystkie języki są mile widziane!

Twoja pocztówka ma:

Ukończyłeś 18 lat
Mieszkasz w Austrii

Wymagania dotyczące
uczestnictwa:

Nie musisz mieć żadnych
specjalnych zdolności
artystycznych, aby wziąć udział
w konkursie!

Wyślij nam swoje zgłoszenie
do 2.5.2021
... pocztą na adres 
Kennwort: PostAusDerZukunft
 Postfach 0020
1182 Wien

...e-mailem na adres
postausderzukunft@gmail.com

Nie zapomnij podać swojego
imienia i nazwiska, daty
urodzenia oraz kontaktu (e-
mail lub numer telefonu)!



Wybrane przez jury prace zostaną zaprezentowane na planowanej w
czerwcu wystawie, a pocztówki z wybranymi motywami zostaną
wydrukowane i rozdane – masz więc szansę pokazać ludziom, co każdy z nas
może zrobić dla lepszej przyszłości! Jeśli Twoje dzieło nie jest w formie
cyfrowej, a zostanie wybrane, możemy pomóc Ci je zdigitalizować!

Oto przykład tego, jak może wyglądać Twoja pocztówka:

Wskazówka: Dzięki Canva możesz łatwo stworzyć cyfrową kartkę pod tym
linkiem.

O nas:
Konkurs ten jest projektem realizowanym przez studentów we współpracy z
klimaaktiv, inicjatywą ochrony klimatu BMK w ramach Sustainability
Challenge. Chcemy za pomocą kreatywnych metod przyczynić się do
zróżnicowanej kulturowo wymiany poglądów na temat klimatu i sprawić, by
temat zmian klimatu stał się dla wszystkich bardziej namacalny.

Upewnij się, że zaprojektowana przez Ciebie pocztówka nie narusza praw autorskich ani
osobistych. Biorąc udział w konkursie, akceptuję warunki uczestnictwa i ochrony danych
osobowych.
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