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Firma Hewlett-Packard ogłosiła VI edycję Konkursu Ekologicznego "W harmonii z przyrodą". Jak co 
roku, konkurs stawia sobie za cel wyłonienie najciekawszych inicjatyw i pomysłów służących 
zmniejszeniu zanieczyszczenia środowiska w Polsce, w tym projektów dotyczących 
zagospodarowania i recyklingu odpadów, czystości wody, powietrza i gleby oraz związanych z 
ochroną fauny i flory w Polsce. Konkurs Ekologiczny HP skierowany jest do organizacji 
pozarządowych oraz szkół. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 marca 2006 roku.
Już po raz szósty HP wspiera w ten sposób znaczące przedsięwzięcia proekologiczne, które nie 
mogą być kontynuowane z powodu braku odpowiednich środków. Trzy spośród nadesłanych przez 
organizacje pozarządowe projektów zostaną uhonorowane nagrodami pieniężnymi, w postaci 
dofinansowania przez Hewlett-Packard dalszej realizacji projektu. Wysokość ufundowanych przez 
Hewlett-Packard nagród to:
15. 000 zł (I nagroda), 10. 000 zł (II nagroda) i 5.000 zł (III nagroda).
Starając się jeszcze bardziej spopularyzować ideę Konkursu, a jednocześnie propagować postawy i 
działania służące ochronie środowiska wśród dzieci i młodzieży, Hewlett-Packard organizuje również 
Konkurs Ekologiczny dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Szkoły mogą 
zgłaszać praktyczne projekty dotyczące na przykład: zbiórki i segregacji odpadów, inwentaryzacji 
rozmaitych obiektów przyrodniczych i objęcia ich opieką, oszczędności wody lub energii elektrycznej, 
proekologicznego zagospodarowania otoczenia szkoły. Laureat I nagrody otrzyma 6 zestawów 
komputerowych oraz 1 drukarkę laserową. II nagroda to 4 zestawy komputerowe oraz 1 drukarka 
laserowa, III nagroda to 3 zestawy komputerowe. Nagrody są produktami firmy Hewlett-Packard.
Zgłoszenia nadesłane na oba Konkursy oceniać będzie jury, w skład którego weszli eksperci w 
dziedzinie ekologii, przedstawiciele instytucji prounijnych oraz dziennikarze.
Rozstrzygnięcie konkursu i uroczyste ogłoszenie wyników nastąpi 5 czerwca 2006 roku - w 
Światowy Dzień Ochrony Środowiska.
Informacje, regulamin Konkursu i formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej 
www.hp.pl/konkurs_eko oraz w biurze Hewlett-Packard Polska, ul. Szturmowa 2A, 02-678 
Warszawa, tel.: (22) 565 71 27, e-mail: joanna.pawlak@hp.com.
W ciągu pięciu lat trwania Konkursu Ekologicznego HP nagrodził 33 projekty na sumę 400 tys. zł. 
Dzięki temu 21 organizacji pozarządowych mogło kontynuować projekty na rzecz ochrony 
środowiska, a 12 szkół realizujących programy proekologiczne otrzymało zestawy komputerowe oraz 
drukarki laserowe HP, które trafiły do szkolnych pracowni komputerowych.


