Regulamentul concursului de desene pentru elevi
cu tema:

Valoarea serviciilor ecosistemelor
din ariile naturale protejate
„Fâneţele seculare Ponoare” comuna Bosanci
şi “Fâneţele seculare Frumoasa”comuna Moara,
judeţul Suceava
1. ORGANIZATOR
Concursul de creaţie pentru elevi este 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.
Participanţii la concurs trebuie să respecte termenii şi condiţiile prezentului regulament,
potrivit celor menţionate mai jos.
2. TEMA CONCURSULUI
Concurs de desene: Valoarea serviciilor ecosistemelor din ariile naturale protejate
”Fâneţele seculare Ponoare” comuna Bosanci şi “Fâneţele seculare Frumoasa” comuna
Moara, judeţul Suceava.
Tematica acestui concurs este de punere 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
picturi / desene care să reprezinte viziunea acestora asupra importanţei prezervării
ecosistemelor naturale, într-o simbioză armonioasă cu activităţile tradiţionale. Pentru copiii şi
tinerii implicaţi în concurs, se doreşte creşterea nivelului de conştientizare şi a gradului de
acceptare de către comunităţile din zona siturilor, respectiv comunele Moara şi Bosanci şi
municipiul Suceava, a importanţei protejării şi conservării ecosistemelor naturale. Generaţia
tânără este receptorul direct implicat, deosebit de important pentru modelul de cetăţean
european instruit şi responsabil faţă de problematica de mediu. Lor li se va induce şi mândria de
a locui într-o zonă cu o diversitate biologică recunoscută, integrată în marea familie europeană.
3. ARIA ŞI PERIOADA DE DESFĂŞURARE
Concursul se desfăşoară în judeţul Suceava, adresându-se în special unităţilor de
învăţământ din comunele Moara şi Bosanci, dar şi tuturor eco-şcolilor din municipiul Suceava.
Perioada de desfăşurare a concursului este noiembrie 2012 – februarie 2013.
Data limită de primire a desenelor este 1 martie 2013.

4. DREPTUL DE PARTICIPARE
Concursul se adresează elevilor din clasele I - VIII.
Nu se percep taxe de participare.
5. MECANISMUL CONCURSULUI
Fiecare şcoală va selecta, dintre lucrările realizate de către elevii săi, câte 10 lucrări
reprezentative pentru promovarea Serviciilor ecosistemelor din siturile ”Fâneţele seculare
Ponoare”comuna Bosanci şi ”Fâneţele seculare Frumoasa” comuna Moara, judeţul Suceava.
Fiecare lucrare va fi etichetată, cuprinzând următoarele informaţii: numele / prenumele
autorului, clasa, şcoala, localitatea.
Lucrările vor fi trimise prin poştă, prin curier sau înmânate personal la sediul Asociaţiei
Grupul Ecologic de Colaborare - GEC Bucovina, din Suceava, str. Nicolae Bălcescu, nr. 1, parter,
cod poştal 720066.
Asociaţia GEC Bucovina are drept de proprietate asupra lucrărilor participante la
concursul de creaţie pentru elevi.
6. 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 va selecta lucrările primite, pentru expunerea acestora la sediul APM Suceava,
câte 20 lucrări pentru fiecare sit. Desenele selectate vor fi expuse la Agenţia de Protecţie a
Mediului: Suceava, str. Bistriţei, nr. 1A.
Vernisajul expoziţiei va avea loc în data de 22 martie 2013 (Ziua mondială a Apei).
De asemenea, lucrările selectate şi autorii acestora vor fi mediatizate prin postarea pe
site-ul Asociaţiei Grupul Ecologic de Colaborare - GEC Bucovina (www.gecbucovina.ro) şi pe
site-ul proiectului în cadrul căruia se organizează concursul (www.pulsatilla.ro).
Expoziţia va fi deschisă până la data de 5 iunie 2013, Ziua mondială a Mediului.
7. PREMII
Vor fi premiate câte cinci lucrări pentru fiecare sit Natura 2000, Fâneţele seculare
Ponoare şi Fâneţele seculare Frumoasa. Premiile constau în „Ghidul speciilor şi habitatelor din
siturile Natura 2000: Fâneţele seculare Ponoare şi Fâneţele seculare Frumoasa”.
8. DESEMNAREA CÂŞTIGĂTORILOR
Câştigătorii concursului de creaţie vor fi aleşi de către membrii juriului expoziţiei.
Vor fi desemnate 2 lucrări, una pentru „Fâneţele seculare Ponoare” comuna Bosanci şi
una pentru „Fâneţele seculare Frumoasa” comuna Moara, care vor deveni emblemele siturilor.
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, email: gecbucovina@rdslink.ro )

