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1x şehir içi ulaşım bileti değerinde hediye
kuponu (365€)
1x 2 Kişilik Karavanda hafta sonu geceleme
(220€)
1x 80€ Viyana’da bisiklet mağazası hediye
kuponu
2x 50€ organik sebze sepeti Adamah
hediye kuponu
5x 20€ Leila Leih kredisi

Geleceğin en iyi çevre koruma bilinci olan ve
yaşam seviyesi çok yüksek şehir olan Viyana'da
2040 yılında zaman yolculuk yaptığını hayal
edin. Çevre krizi çözülmüş görünüyor – acaba
bunu nasıl becerdik?
2021 yılına bir kartpostal gönder ve
gelecekten izlenimlerini anlat!

Ne gibi değişimler oldu? İnsanlar nerede
yaşıyorlar? Ulaşım nasıl? Günlük hayat ve
toplumsal yaşam nasıl? Bugün ne yapabiliriz ,
2040 da Viyana’ da yaşamın böyle olabilmesi
için? 
Özellikle ilgilendiğimiz konular: İkamet ve
yaşam tarzı, enerji ve ulaşım, komşuluk
ilişkileri, çeşitlilik ve sosyal beraberlik.
Her lisandaki katılımlarınızı dört gözle
bekliyoruz! Postkartın istediğin dizayn lisanda
yapabilirsin.

Harika ödüllerimizin içinde:

Büyüklük: DIN A6-10,5x14,8 cm (standart kartpostal)
Kartpostal yaratıcı tasarlanmış ön yüzü (Dikey veya yatay
Format):

Örnek: fotoğraf, çizim, boyama, metin, kolaj Vera benzeri
dijital yada kağıt üzerinde

Kartpostal ‘ın arka yüzünde mesajınızı el yazısı veya daktiloyla
yazınız. Tüm lisanlar geçerli!

Kartpostal :

18 yaş üstü
Avusturya’da yaşıyorsun

TKatılım şartları:

Sanatsal bir becerinin olması
gerekmiyor katılman için!

artpostalını 02.05. 2021
tarihine kadar gönder!
... posta ile
Adresimiz : 
Kennwort: PostAusDerZukunft
Postfach 0020
1182 Wien,    

... e - Mail ile
postausderzukunft@gmail.com 
(dijital veya scan)

İsmini doğum tarihini ve
ulaşım bilgilerini ( E-mail
veya telefon) göndermeyi
unutma!



Jüri tarafından seçilen kartpostallar, Haziran ayı için planlanan bir sergide
sunulacak. Ayrıca, seçilen motiflerin bulunduğu kartpostallar basılacak ve
dağıtılacaktır. Böylece insanlara daha iyi bir gelecek için herkesin neler
yapabileceğini gösterme şansın olacak!Eğer resmin dijital değilse ve senin
resmin seçilirse, dijitalleştirme konusunda sana destek olabiliriz!

İşte kartpostalının nasıl görebileceğine dair bir örnek:

Öğüt! Canva.com ile kolayca dijital bir kartpostal oluşturabilirsin -
altında ki link takip et: https://www.canva.com/design?create&type=TACQ-
n7A6Z0&category=tACVL2ns1Zw&schema=web-2 

ÜBizim projemiz: 
Bu yarışma, öğrencilerin BMK'nın iklim koruma girişimi klimaaktiv ile
işbirliği içinde sustainability Challenge konumu çerçevesi içinde olan bir
projedir. Bu proje ile çevreyi koruma konusunda kültürel açıdan çok yönlü
bir alışverişe katkıda bulunmak ve çevreyi koruma konusunu herkes için
daha somut hale getirmek için yaratıcı yöntemler kullanmak istiyoruz.

Lütfen kendi tasarladığınız kartpostalda herhangi bir telif hakkı ihlali yapılmadığından ve
hiçbir kişisel hakkın ihlal edilmediğinden emin olun.
Yarışmaya katılırsam katılım koşullarını ve veri koruma koşullarını kabul ediyorum.
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