1. TITLU/ SUBIECT
LUCRĂRI DE DESEN TEMATIC VALOROASE.
AUTORII: ARTIŞTI DE 5 – 14 ANI.
TEMATICĂ EXTREM DE DIFICILĂ.
Vernisajul expoziţiei cu lucrări desen tematic organizat de Asociaţia Grupul Ecologic de
Colaborare – GEC Bucovina şi Agenţia de Protecţie a Mediului Suceava, în cadrul proiectului
Conservarea biodiversităţii printr-un management integrat al ariilor naturale protejate
„Fâneţele seculare Ponoare” şi „Fâneţele seculare Frumoasa”, SMIS-CSNR 36224, cofinanţat
prin Fondul European de Dezvoltare Regională şi Guvernul României.
2. TEMA CONCURSULUI
Concursul vizează punerea în valoare a serviciilor ecosistemelor din ariile naturale protejate
”Fâneţele seculare Ponoare” şi “Fâneţele seculare Frumoasa”: de sprijin, de aprovizionare, de
reglare, culturale. Este stimulat simţul artistic al elevilor, prin realizarea de desene care să
reprezinte viziunea acestora asupra importanţei prezervării ecosistemelor naturale, într-o
simbioză armonioasă cu activităţile tradiţionale. Generaţia tânără este receptorul direct
implicat, deosebit de important pentru modelul de cetăţean european instruit şi responsabil
faţă de problematica de mediu. Participanţilor li se va induce şi mândria de a locui într-o zonă
cu o diversitate biologică recunoscută, integrată în marea familie europeană.
3. PARTICIPARE
Concursul s-a adresat elevilor din clasele I - VIII.
Nu s-au perceput taxe de participare.
4. JURIZARE
Lucrările vor fi jurizate de o comisie constituită din reprezentanţi ai Asociaţiei Grupul
Ecologic de Colaborare - GEC Bucovina, Agenţiei pentru Protecţia Mediului Suceava şi Colegiului
de Artă “Ciprian Porumbescu” Suceava.
Comisia a selectat lucrările primite, pentru expunerea acestora la sediul APM Suceava.
Desenele selectate sunt expuse la Agenţia de Protecţie a Mediului: Suceava, str. Bistriţei, nr. 1A.
Vernisajul expoziţiei a avut loc în data de 22 martie 2013 (Ziua mondială a Apei).
Lucrările selectate şi autorii acestora vor fi mediatizate prin postarea pe site-ul
Asociaţiei Grupul Ecologic de Colaborare - GEC Bucovina (www.gecbucovina.ro;
www.pulsatilla.ro).
Expoziţia va fi deschisă până la data de 5 iunie 2013, Ziua mondială a Mediului.
5. DESEMNAREA CÂŞTIGĂTORILOR
Vor fi premiate zece lucrări.
Primele 2 lucrări în ordinea clasamentului, vor deveni emblemele siturilor naturale
protejate „Fâneţele seculare Ponoare” (comuna Bosanci) şi „Fâneţele seculare Frumoasa”
(comuna Moara).
Câştigătorii vor fi anunţaţi oficial în data de 22 mai 2013 (Ziua mondială a
Biodiversităţii), la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Suceava.
Pentru informaţii suplimentare: persoane de contact: Beatrice Ştefănescu (0230 523810, mobil
0744774858, 0722387525, e-mail: gecbucovina@rdslink.ro )

