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„MI ÉS A MEDVÉK”
RAJZPÁLYÁZAT SZABÁLYZATA

Általános kontextus:
A Hargita, Kovászna és Vrancea megyei környezetvédelmi ügynökségek valamint két civil
szervezet részt vesz a „Legjobb gyakorlat és bemutató jellegű tevékenységek a barna medve
állomány fenntartásáért a Keleti Kárpátok közép-keleti régiójában - LIFEURSUS” elnevezésű
pályázatban. A pályázat keretén belül egy lakossági informáló és szemléletformáló kampány
zajlik a Natura 2000 területek népszerűsítéséről, a barnamedve fenntartását szolgáló
tevékenységek fontosságáról és a medve és a lakosság közötti konfliktusok megelőzésének
lehetőségeiről. A kampány célközönségében a fiatal korosztály kiemelt jelentőségű szerepet
játszik. Mindezek értelmében a LIFEURSUS Pályázat tanulóknak szóló rajzpályázatot hirdet
„Mi és a medvék” címmel.
A pályázat célja:
A medvék lakossági megítélésének javítása, az állományfenntartó intézkedések jelentőségének,
valamint a medve és az ember közötti konfliktus megelőzés fontosságának népszerűsítése.
A pályázatban való részvétel feltételei:
1. Minden diák egy darab, saját maga által, tetszőleges technikával készült (ceruza, filctoll,
vízfesték, pasztell, olaj, stb.) A4 méretű, keretezetlen művet nyújthat be az alábbi
témakörökben:
a. A medve a természetben – olyan művek, amelyek a medvét a természetes
környezetében ábrázolják, rá jellemző viselkedés közben (élelemkeresés, utódnevelés,
téli álom stb.)

b. A medve és mi – olyan művek, amelyek a medve és az ember közötti kapcsolatot
illusztrálják, a medvéket célzó védelmi intézkedéseket, kármegelőzést, állatkerti,
cirkuszi medvéket stb.
2. Minden beküldött pályamű hátlapjára olvashatóan fel kell írni az alkotó nevét,
iskolájának nevét és az osztályt, a vezető tanára nevét és elérhetőségét (telefon, e-mail)
3. A műveket postai úton vagy személyesen kell eljuttatni a Megyei Környezetvédelmi
Ügynökség címére:
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
4. A borítékra kérjük, írják rá: „LIFEURSUS RAJZPÁLYÁZAT”
5. Egyazon iskolából vagy egyazon osztályból származó diákok műveit egy borítékban is el
lehet küldeni, de ebben az esetben is fel kell írni minden egyes alkotásra a 3. pontban kért
adatokat.
6. A pályamű beküldésével az alkotó automatikusan elfogadja a versenyszabályzat
feltételeit és hozzájárul ahhoz, a LIFEURSUS Pályázat a művet szabadon felhasználhassa
nyomtatott vagy digitális formában az általa folytatott népszerűsítő kampány során
mindenféle anyagi ellenszolgáltatás nélkül.
7. Nem vehetnek rész a rajzpályázatban azok a művek, amelyek nem teljesítik a pályázati
feltételeket vagy nem tartják be a leadási határidőt.
A pályaművek beküldésének határideje: 2012. május 25.
A művek elbírálása:
A beérkezett alkotások elbírálása a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökségen történik,
2012. június 4. és 5.-én a következő szervezetek képviselőiből álló zsűri által:
-A csíkszeredai „Nagy István” Művészeti Líceum képviselője
- egy természetvédelemmel foglalkozó civil szervezet képviselője
- a LIFEURSUS Pályázat képviselői a három résztvevő megyéből
A zsűri a művek eredetiségék, kreativitását, művészi kidolgozását és az általuk hordozott
üzenetet értékeli majd.

Díjjak:
I. díj: - egy „Mountain Bike” kerékpár
II. díj: - digitális fényképezőgép
III. díj: - túrafelszerelés csomag (sátor, matrac, hálózsák)
Külön díjazásra kerülnek az egyes megyéken belüli legjobb alkotások:
I. díj: - egy távcső
II. díj: - hátizsák
III. díj: - “Fiatal művész” készlet
Különdíj:
Tanulmányi kirándulás a versenyben résztvevő legaktívabb iskola számára.
Az egy napos tanulmányi kirándulás a június 11.-15. közötti időszakban kerül
megszervezésre, 45 diák és a kísérő tanárok részvételével.
Az elbírálás eredményei a LIFEURSUS Pályázat www.carnivoremari.ro Internet oldalán lesznek
közzétéve, a díjazottakat telefonon vagy e-mailben értesítik 2012 június 6.-ig. A díjakat a
szervezők személyesen adják át a nyerteseknek azok iskoláiban.
A nyertesek ünnepélyes kihirdetése Csíkszeredában lesz a “Környezetvédelmi Hét” keretén
belül, a június 6.- 8. közötti időszakban.
A szervezők nem küldik vissza a beérkezett műveket. Amennyiben a pályázó szeretné
visszakapni a művét, ezt megteheti személyesen a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség
székhelyén 2012. október 31. után.

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

