Szkoła w Barłominie zwycięzcą boiska od Śnieżki!

Zwycięzcą dziewiątej edycji ogólnopolskiego konkursu „Kolorowe Boiska czyli...
Szkolna Pierwsza Liga” została Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego
w Barłominie (woj. pomorskie). Już we wrześniu jej uczniowie rozegrają pierwszy
mecz na nowym, wielofunkcyjnym boisku ufundowanym przez pomysłodawcę
konkursu – Fabrykę Farb i Lakierów Śnieżka SA.
„Kolorowe boiska… czyli Szkolna Pierwsza Liga” to ogólnopolski program, którego
celem jest popularyzowanie wśród dzieci idei aktywnego spędzania wolnego czasu,
a także stwarzanie im odpowiednich warunków do uprawiania sportu.
W tym roku skupiliśmy się na dotarciu do wsi i małych miast, by również w tych
gminach, w których brak funduszy na budowę podobnych obiektów sportowych dać
dzieciom szansę na realizację sportowych marzeń. Dzięki Programowi „Kolorowe
boiska… czyli Szkolna Pierwsza Liga” nawet najmniejsza szkolna społeczność może
mieć wymarzone boisko!
Poprosiliśmy szkoły o stworzenie wideoklipu w konwencji Lip Dub, którego tematem
przewodnim było hasło „Kolory inspirują”. Zadanie było trudne, ale uczestnicy znowu
nie zawiedli. Przesłane prace prezentowały bardzo wysoki poziom, co sprawiło, że
obrady jury były bardzo emocjonujące.
Ocenialiśmy kreatywność, walory artystyczne, estetykę wykonania, skalę
zaangażowania uczniów oraz spójność filmu z tematem.
Najwyższe noty jurorów w tegorocznej edycji konkursu „Kolorowe Boiska… czyli
szkolna pierwsza liga” uzyskała
Szkoła Podstawowa im. Księdza Jana Twardowskiego w Barłominie.
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W nagrodę szkoła otrzyma pełnowymiarowe, wielofunkcyjne boisko o syntetycznej
nawierzchni wyposażone w zestawy koszy do koszykówki, bramki do piłki ręcznej oraz
słupki i siatki do piłki siatkowej. Boisko wykona wieloletni partner programu – firma
Tamex Obiekty Sportowe S.A., generalny wykonawca obiektów sportowych. Oficjalne
otwarcie boiska odbędzie się już we wrześniu.
Drugie miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w Górkach Noteckich (woj.
lubuskie).
Nagrodą są bramki, zestaw do unihokeja, stół do tenisa, komplet piłek, farby Śnieżka
oraz nagroda pieniężna w wysokości 6000 zł, do wykorzystania na organizację zajęć
pozalekcyjnych.
Na trzecim miejscu znalazła się Szkoła Podstawowa w Rębiszowie
(woj. dolnośląskie).
Szkoła zostanie nagrodzona zestawem do unihokeja, kompletem piłek, stołem do
tenisa oraz farbami firmy Śnieżka.
Nagrodziliśmy również pozostałe 17 szkół, które awansowały do etapu finałowego.
Otrzymają one nagrody w postaci zestawów farb firmy Śnieżka.
To jednak nie koniec listy laureatów! W tegorocznej edycji konkursu Jury postanowiło
przyznać także 4 nagrody specjalne doceniając tym samym kreatywność zgłoszeń.
Laureaci zostali wyłonieni spośród szkół, którym nie udało się zakwalifikować do
finału:
Wyróżnienia za kreatywność (nagrodzone zestawami farb firmy Śnieżka) otrzymali
następujący uczestnicy:
•

Szkoła Podstawowa w Kamiennnej

•

Zespół Placówek Oświatowych w Staszowie

•

Szkoła Podstawowa w Skroninie

•

Zespół Oświatowy w Kotuniu

Wszystkim dziękujemy za „barwne zaangażowanie”, a laureatom gratulujemy!
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***
Pomysłodawcą i fundatorem programu „Kolorowe boiska… czyli Szkolna Pierwsza
Liga” jest Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA. Więcej informacji oraz zdjęć można
znaleźć na www.koloroweboiska.pl.
***
Informacja o fundatorze
Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA, z siedzibą w Lubzinie (woj. podkarpackie),
powstała w 1984 roku, a pod obecną nazwą funkcjonuje od 1998 roku. Spółka jest
jednym z liderów rynku farb
i lakierów w Polsce, posiadającym zakłady produkcyjne zarówno w kraju, jak i za
granicą. Wszystkie wyroby produkowane są w oparciu o System Zapewnienia
Jakości ISO 9001. Śnieżka jako jedyne przedsiębiorstwo produkcyjne w Polsce
posiada także akredytowane laboratorium badawcze
(AB 855). Firma prowadzi rozbudowane działania z zakresu społecznej
odpowiedzialności biznesu, poza własną fundacją – Fundacja Śnieżki „Twoja szansa”
są to dwa autorskie programy społeczne „Kolorowe boiska… czyli szkolna pierwsza
liga” oraz „Dziecięcy świat w kolorach”.
Więcej pod adresem: www.sniezka.pl
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