ENERGY GLOBE AWARD ČR
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● ENERGY GLOBE je v dnešní době
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● Země:
zemědělství, biomasa, stavební materiály, budovy, izolace, solární využití
● Oheň:
příprava energií a efektivní využití energií ve všech oblastech využití
● Voda:
pitná voda, různorodé využití a možnosti zpracování vody a odpadních vod,
ochrana vodních reserv
● Vzduch:
udržování
držo ání čistot
čistoty o
ovzduší,
d ší kkvalita
alita vzduchu
d ch venku
enk i uvnitř,
nitř ochrana klimat
klimatu a
redukce CO2
● Mládež:
všechny dlouhodobé projekty, které byly vypracovány mládeží
Na popud E.ON Česká republika byla do soutěže v České republice zařazena ještě jedna
kategorie

● Obec:
budou se v ní hodnotit všechny projekty, které realizovaly municipality

Princip soutěže
1 Firmy
1.
Firmy, odborná a široká veřejnost zasílají vyplněné přihlášky se svými
projekty do 30.6. 2008.
2. Do soutěže se smí p
přihlašovat pouze
p
p
projekty,
j y které jjsou jjiž zrealizovány,
y
nebo jejich realizace již započala.
3. Komise rozdělí jednotlivé projekty na soutěžící kategorie.
4. Komise vybere z každé kategorie 3 nominované včetně výherců, kteří se
účastní slavnostního finále.
5. Vítěz každé kategorie obdrží 50.000 CZK, celkový vítěz se pak navíc
zúčastní mezinárodního kola v jedné ze světových metropolí.
6 Účast v soutěži je zcela zdarma a není omezena věkem ani cílovou
6.
skupinou.

Základní informace o galavečeru
Udílení cen se p
provádí v rámci mediálních slavnostních aktů na
regionální, národní a mezinárodní úrovni. Slavnostní vyhlášení vítězů
tohoto ocenění v CŘ proběhne 27.11. 2008.
Hlavního vítěze Galavečera zvolí na místě hlasováním diváci
v sále, a ten se pak zúčastní mezinárodního finále v jedné ze
světových metropolí.
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