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Łódź, dnia  15 marca 2023 r.

Szanowni Państwo Dyrektorzy

21 marca 2023 r. to początek wiosny, a dla uczniów tradycyjny „dzień 

wagarowicza”. W bieżącym roku postanowiliśmy zaproponować Państwu i uczniom nieco 

inną formułę organizacji tego dnia. Kończąca się zima skłania do smutnych refleksji 

związanych z nieporządkiem wokół nas. Proponujemy, aby w tym dniu włączyć się w akcję 

„GALANTE SPRZĄTANIE” polegającą na uporządkowaniu terenów najbliższego 

otoczenia. Akcja ma na celu także poszerzenie wiedzy dzieci i młodzieży zamieszkałych 

na terenie Miasta Łodzi na temat proekologicznych zachowań i postaw. 

Szkoły/placówki, które chcą podjąć wyzwanie, prosimy o przesłanie informacji o gotowości 

przystąpienia do akcji ze wskazaniem wybranego miejsca działania oraz osoby 

koordynującej akcję z ramienia szkoły/placówki na adres edukacja@uml.lodz.pl w terminie 

do 17 marca br. Wszyscy chętni otrzymają zwrotną informację w dniu 20 marca br. o 

sposobie odbioru zebranych worków z odpadami. 

Zachęcamy do udokumentowania akcji „GALANTE SPRZĄTANIE”  w reportażu – relacji 

w formie krótkiego filmu stworzonego przez uczniów. 

Parametry filmików:

 maksymalny czas trwania do 60 sekund, 

 max rozdzielczość Full HD-1080p, 

 max rozmiar pliku 250MB, 

 preferowany format pliku MP4/AVI, 

 preferowany aspekt 16:9.

Wydział Edukacji nie przewiduje zwrotu nadesłanych prac. Prace mogą być 

eksponowane podczas wydarzeń organizowanych przez Urząd Miasta Łodzi, w 

tym za pośrednictwem mediów społecznościowych. Przesłanie pracy jest 

jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie filmików. 
Skopiowany link do nagranego filmiku i umieszczonego w OneDrive MSOffice (instrukcja 

w załączeniu) należy przesłać do dnia 28 marca 2023 r. (wtorek) do godziny 16.00 do 

Wydziału Edukacji (edukacja@uml.lodz.pl). Filmiki zostaną ocenione, a najciekawsze z 

mailto:edukacja@uml.lodz.pl
mailto:edukacja@uml.lodz.pl


Urząd Miasta Łodzi
Departament Pracy, Edukacji i Kultury  ul. Krzemieniecka 2b tel.: +48  42 638 48 04     www.uml.lodz.pl
Wydział Edukacji  94-030 Łódź fax.:+48  42 638 48 48     e-mail: edukacja@uml.lodz.pl

nich nagrodzone. Nagrody będą miały na celu wsparcie działań o charakterze 

proekologicznym realizowanych w szkole/placówce. 

Zastępca Dyrektora
Wydziału Edukacji

/-/ Elżbieta Płaszczyk

W załączeniu: 

INSTRUKCJA UDOSTĘPNIENIA FILMU ZA POŚREDNICTWEM USŁUGI MS 

ONEDRIVE
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