
κε ∆ιευθυντά / κα ∆ιευθύντρια,
Αγαπητέ εκπαιδευτικέ,
 
Θα θέλαµε µε την παρούσα επιστολή να σας προσκαλέσουµε, τόσο εσάς όσο και τα παιδιά και τους γονείς του 
σχολείου στο Φεστιβάλ Ανακύκλωσης ECO PARK που θα διεξαχθεί στην κεντρική πλατεία Ηλεκτρικού 
Σταθµού Αµαρουσίου το Σαββατοκύριακο 12 και 13 Οκτωβρίου 2019 από 10.00 έως 19.00 µε τη 
συνδιοργάνωση του ∆ήµου Αµαρουσίου.
 
Σκοπός του φεστιβάλ ECO PARK είναι να εκπαιδεύσει το κοινό µέσα από µια σειρά διαδραστικών παιχνιδιών 
για τα οφέλη της ανακύκλωσης και την αναγκαία για το περιβάλλον επαναχρησιµοποίησή τους µε στόχο ένα 
καλύτερο και βιώσιµο µέλλον για όλους.
 
Πολύς κόσµος δε γνωρίζει τη διαδικασία ανακύκλωσης, ενώ έχει µέτρια γνώση για τη διαδικασία που 
ακολουθείται. Τα ποσοστά ανακύκλωσης στη χώρα µας είναι ιδιαίτερα χαµηλά συγκριτικά µε της υπόλοιπης 
Ευρώπης.
Το φεστιβάλ ECO PARK φιλοδοξεί να βοηθήσει τους πολίτες να καλλιεργήσουν µια υπεύθυνη στάση απέναντι 
στη διαχείριση των απορριµµάτων αλλά και να τους µυήσει στην προστασία του περιβάλλοντος και τη 
σωτηρία του πλανήτη.
 
Στο Φεστιβάλ Ανακύκλωσης ECO PARK, παιδιά και γονείς θα έχουν την ευκαιρία να ενηµερωθούν για την 
ανακύκλωση και την κυκλική οικονοµία, θα ζήσουν την εµπειρία του ταξιδιού µιας χάρτινης συσκευασίας 
στον κόσµο και τη µετατροπή της σε ένα νέο χρηστικό υλικό µε τη χρήση VR γυαλιών. Επίσης, θα παίξουν 
διάφορα µηχανικά και διαδραστικά παιχνίδια, θα συµµετέχουν σε κλήρωση και θα κερδίσουν ποδήλατα και 
άλλα αναµνηστικά δώρα.
 
Αναµένουµε τη συµµετοχή όλων εσάς στο τόσο σηµαντικό γεγονός, µε σκοπό να δηµιουργήσουµε 
υπεύθυνους πολίτες ώστε να έχουµε όλοι ένα βιώσιµο µέλλον για εµάς και τα παιδιά µας.
Για τη συµµετοχή σας στο φεστιβάλ ECO PARK , θα χρειαστεί να προσκοµίσετε άδειες συσκευασίες προϊόντων
Tetra Pak, ώστε να κάνουµε όλοι µαζί ακόµη ένα βήµα πιο κοντά στην ανακύκλωση. 
 

Σας περιµένουµε όλους εκεί!
 
Είσοδος ελεύθερη.

Χορηγός επικοινωνίας και
διεξαγωγής φεστιβάλ ECO PARK ∆ιοργάνωσηΜε την ευγενική υποστήριξη


