BREV TILL LÄRARE OCH REKTORER

Tävla med Vakin och Naturskolan

Hjälp oss att få fler att dricka
världens bästa vatten!
Egentligen är det inte klokt – trots att Sveriges kranvatten har toppkvalitet envisas många med att dricka vatten på flaska. Det här vill Vakin ändra på och vi
hoppas att fjärde och femteklassarna i närheten av Vindelälven kan hjälpa oss.
Sveriges kranvattenkvalitet tillhör de bästa i världen. När vi som
bor utmed Vindelälven vrider på kranen, strömmar ett friskt,
hälsosamt dricksvatten ned i glaset, ett vatten som renats och
filtrerats helt på naturlig väg på sin resa genom Vindelälvsåsen.
Ändå blir det allt vanligare att dricka flaskvatten. Konstigt nog,
eftersom det går åt runt 300 gånger så mycket energi och blir
250 gånger dyrare för en liter flaskvatten jämfört med samma
mängd kranvatten.*

Vi behöver er hjälp med att marknadsföra vårt fina
kranvatten!
För att få fler att välja kranvatten framför flaskvatten, utlyser vi
nu en tävling där vi vänder oss till alla fjärde och femteklassare
utmed det planerade biosfärområdet. Tanken är att arbetet ska
kunna ske utifrån olika ämnesgrund och vi lämnar därför fritt
spelrum för fantasi och kreativitet. Det kan exempelvis handla
om att föra fram budskapet genom att:
Spela in en kort film (max 59 sekunder)
Skriva och spela in en låt (max 3 minuter)
Ta fram affischer med budskap och bilder
Ta fram budskap och bilder för sociala kanaler
som Facebook och Instagram
Skriva en tidningsartikel med budskap och bilder
På annat valfritt sätt föra fram budskapet
Om du har frågor om tävlingen, är du välkommen att kontakta
Anna-Lena Fomin, 090-16 14 48, eller läs mer på webben:
www.vakin.se/tavling. Vi ser fram emot ert bidrag!
Vänligen
Vakin och Naturskolan i Umeå
* Enligt statistik från Sveriges
Bryggerier (204,7 miljoner 2009
jämfört med 231,7 miljoner liter
år 2015)

Tävlingsregler
Tävlingsbidraget (max 5
bidrag/klass) ska vara Vakin
tillhanda senast vid terminens slut. Större filer, som
film och ljud, skickar ni
gratis med en filöverföringstjänst som t.ex. WeTransfer
(www.wetransfer.com) eller
skickar in per post till:
Vakin
att: Anna-Lena Fomin
901 84 UMEÅ
Mindre filer (max 10 Mb)
mejlar ni till
tavling@vakin.se
Vinnare kommer att
meddelas i samband med
terminsstart HT 2017.
1:a pris kommer att delas
ut på Umeå Smakfestival
2017 (preliminärt den 7:e
september).

Priser
1:a pris
En heldag för hela
klassen med studiebesök på
Stornorrfors (eller motsvarande) och reningsverket.
Transport, fika, lunch och
biobiljetter för hela klassen
ingår.
2:a pris
Biobiljetter till hela klassen.
3:e pris
Powerbanks till hela klassen.
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