Unitatea de Implementare a Proiectului
LIFE08 NAT/RO/000500

REGULAMENTUL CONCURSULUI DE DESENE
„NOI ŞI URŞII”

Context general:
Agenţiile pentru protecţia mediului din judeţele Harghita, Covasna şi Vrancea împreună cu două
organizaţii non-guvernamentale implementează proiectul intitulat „Cele mai bune practici şi
acţiuni demonstrative pentru conservarea speciei de urs brun (Ursus arctos) în zona
central-estică a Carpaţilor Orientali - LIFEURSUS”. În cadrul proiectului se desfăşoară o
campanie de conştientizare pentru promovarea siturilor Natura 2000, a acţiunilor de conservare a
ursului brun şi a metodelor pentru reducerea conflictelor om-urs. Între grupurile de ţintă a
campaniei de conştientizare tineretul ocupă o poziţie prioritară. În acest sens Proiectul
LIFEURSUS lansează un concurs de desene pentru elevi cu titlul „Noi şi urşii”.
Scopul concursului:
Creșterea gradului de acceptare a ursului în rândul populaţiei locale şi conştientizarea necesităţii
acţiunilor de conservare a speciei precum şi acţiunilor de prevenire a conflictelor între populaţie
şi urşii.
Condiţii de participare la concurs:
1. La acest concurs pot participa elevii din clasele V-VIII din școlile generale din mediu rural
din judeţele Harghita, Covasna şi Vrancea. Nu pot participa la concurs elevii din şcolile din oraşe
şi municipii, nici cele provenite din comune care nu au urşi în raza administrativă.
2. Fiecare elev poate concura cu o singură lucrare pe suport de hârtie de format A4, realizată prin
orice tehnică (creion, cariocă, acuarelă, pastel, tempera, ulei), bazat pe unul dintre următoarele
subiecte:

a) Ursul în natură – lucrări care ilustrează caracteristicile acestei specii în habitatul să
natural, în special comportamentul lui specific de procurarea hranei, creşterea puilor,
somnul de iarnă etc.
b) Noi şi urşii– ilustrarea relaţiei ursului cu populaţia locală, măsurile de protecţie a ursului,
măsuri de prevenire a pagubelor, ursul în circ, grădină zoologică, etc.
3. Pe spatele fiecărei lucrări trebuie să fie scrisă numele autorului, școala şi clasa, numele
profesorului coordonator şi datele de contact a acestuia (telefon, e-mail).
4. Lucrările pot fi trimise prin poştă sau aduse personal la sediile agenţiilor judeţene de protecţia
mediului:
Agenţia pentru Protecţia Mediului Harghita – str. Márton Áron nr. 43, Miercurea Ciuc 530211
Agenţia pentru Protecţia Mediului Vrancea – str. Dinicu Golescu nr. 2, Focşani 620100
Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna – str. Grigore Bălan nr. 10, Sfântu Gheorghe 520013
Pe plic trebuie scris textul: „CONCURS DE DESENE LIFEURSUS”
5. Lucrările din aceeaşi scoală sau clasă pot fii expediate într-un singur plic, dar şi în acest caz
este obligatorie individualizarea fiecărei lucrări conform cerinţelor din punctul 3.
6. Trimiterea lucrărilor pentru acest concurs constituie în mod automat o declaraţie de acceptare
a tuturor condiţiilor prezente în regulament şi implicit acordul care permite Proiectului
LIFEURSUS să publice lucrările în formă tipărită sau electronică şi să folosească imaginile
respective pentru scopuri promoţionale, fără nici un fel de plată.
7. Nu pot participa la concurs lucrările care nu îndeplinesc toate condiţiile sus menţionate
precum şi termenul de predare a acestora.
Termenul de sosire a lucrărilor la agenţiile de protecţia mediului: 25 mai 2012
Jurizarea:
Jurizarea va avea loc la data de 4-5 iunie 2012 la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului
Harghita – Miercurea Ciuc, de către un juriu format din:
- reprezentantul Liceului de Arte „Nagy Istvan” din Miercurea Ciuc,
- reprezentantul unui NGO din domeniul protecţiei naturii,
- reprezentanţii echipei de implementare a proiectului din cele trei judeţe participante.
Juriul va aprecia originalitatea, creativitatea, realizarea artistică şi mesajul transmis a lucrărilor.

Premiile:
Premiul I. - o bicicletă „Mountain Bike”
Premiul II. - un aparat foto digital
Premiul III. - set de campare (cort, saltea, sac de dormit)
De asemenea vor fii premiate lucrările cele mai reuşite din fiecare judeţ în parte.
Premiul I. - un binoclu
Premiul II. - un rucsac
Premiul III. - set „Micul artist”
Premiul special:
Excursie de studiu pentru şcoala cea mai activă la acest concurs.
Excursia de o zi va fi organizată în perioada 11-15 iunie 2012, cu participarea unui număr de 45
de elevi şi cadre didactice însoţitoare.
Rezultatul jurizării va fi publicat pe pagina de internet a Proiectului LIFEURSUS
www.carnivoremari.ro , premiaţii vor fi anunţaţi telefonic sau prin e-mail până la data de 6 iunie.
Premiile vor fii înmânate de către echipa de proiect direct elevilor premiaţi.
Evenimentul festiv de anunţarea rezultatelor şi deschiderea expozitiei din lucrările
participante va avea loc la Miercurea Ciuc, judeţul Harghita, în cadrul “Săptămânii Mediului”,
în perioada 6 – 8 iunie 2012.
Proiectul LIFEUSUS nu trimite înapoi lucrările. În cazul în care participantul vrea să recupereze
lucrarea după desfăşurarea concursului, trebuie să solicite acest lucru personal la sediul Agenţiei
pentru Protecţia Mediului Harghita – Miercurea Ciuc, după ce au avut loc toate expoziţiile
planificate, adică după data de 31. octombrie 2012.

www.carnivoremari.ro
Acest proiect este co-finanţat de către Comisia Europeană prin programul LIFE+ Nature
şi este implementat în perioada 2010-2013.

