ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

19 Μαΐου 2015

Μεγάλη επιτυχία το 5ο Φεστιβάλ Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης
της Green Dot Κύπρου!

Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία το 5ο Φεστιβάλ Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης της
Green Dot Κύπρου, το οποίο πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 16 Μαΐου 2015, από τις 9:00
το πρωί μέχρι τις 8:00 το απόγευμα, στο Πάρκο της Ακρόπολης στο Στρόβολο. Το
Φεστιβάλ είχε ενημερωτικό, εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό χαρακτήρα και το
επισκέφθηκαν πάνω από 10.000 άτομα. Η είσοδος στο Φεστιβάλ ήταν ελεύθερη.
Στόχος του Φεστιβάλ ήταν η εκπαίδευση του κοινού και ιδιαίτερα των νεαρών ατόμων σε
θέματα περιβάλλοντος και ανακύκλωσης με ένα διασκεδαστικό τρόπο. Φέτος το Φεστιβάλ
περιλάμβανε δραστηριότητες και για εφήβους όπως πρωτάθλημα ποδοσφαιράκι με
ζωντανούς παίκτες και laser paintball. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε και ποδηλατικός
γύρος ο οποίος ξεκίνησε στις 4:00 το απόγευμα από το πάρκο της Ακρόπολης.
Στο χώρο του Φεστιβάλ, υπήρχαν ποικίλα εκπαιδευτικά παιχνίδια δίνοντας στα παιδιά τη
δυνατότητα να μάθουν για την ανακύκλωση παίζοντας, ενώ παράλληλα μπορούσαν να
ψυχαγωγηθούν από κλόουν και ταχυδακτυλουργούς. Παράλληλα, σε δύο εξέδρες
φιλοξενούνταν καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας σειρά παιδικών παραστάσεων και
μουσικοχορευτικών εκδηλώσεων. Ταυτόχρονα, σε ειδικά περίπτερα σε όλο το χώρο του
πάρκου γινόταν ενημέρωση από πολλούς οργανισμούς για ποικίλα περιβαλλοντικά
θέματα. Επίσης, υπήρχε άφθονο φαγητό και ποτό σε ιδιαίτερα χαμηλές τιμές στην
καφετέρια του Φεστιβάλ.
Το Φεστιβάλ ήταν φέτος αφιερωμένο στην εκστρατεία ενημέρωσης Rethink (ReduceReuse-Recycle), η οποία συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Life+ της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Μέγας χορηγός του Φεστιβάλ ήταν η εταιρεία Petrolina (Holdings) Public Ltd και χορηγός
η εταιρεία Tetra Pak. Υποστηρικτές του Φεστιβάλ ήταν τα Συλλογικά Σύστηματα
Διαχείρισης Μπαταριών Οικιακού Τύπου και Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών,
ΑΦΗΣ και Ηλεκτροκύκλωση, αντίστοιχα, η KPMG και ο Δήμος Στροβόλου, και χορηγοί
επικοινωνίας η τηλεόραση του Σίγμα και το περιοδικό Time Out Cyprus.
Η Green Dot Κύπρου θα ήθελε να ευχαριστήσει θερμά όλους τις ομάδες και τους
Οργανισμούς που συμμετείχαν στο Φεστιβάλ και φυσικά τους χορηγούς, υποστηρικτές και
χορηγούς επικοινωνίας του Φεστιβάλ για τη στήριξη και τη βοήθειά τους.
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