Implică-te. Salvează Pădurile!
CONCURS EUROPEAN CU PREMII

“Implică-te. Salvează Pădurile” este un concurs european de bune practici pentru managementul
forestier responsabil şi pentru consumul sustenabil al resurselor forestiere, dedicat elevilor de
gimnaziu şi liceu.
Concursul este organizat în cadrul unei campanii europene pentru educaţie pentru dezvoltare
durabilă privind managementul forestier responsabil al pădurilor de pe glob şi consumul
responsabil al resurselor pădurilor.
Concursul este finanţat de mai multe organizaţii neguvernamentale din Europa, CISV, COSPE, GVC
din Italia, Fundaţia TERRA Mileniul III, Asociaţia Alma-Ro şi Asociaţia Rhododendron din România,
Polish Green Network din Pollonia, şi ACSUR Las Segovias din Spania, KOPIN din Malta.
Pentru mai multe informaţii:
liudmila.mehedinteanu@erramileniultrei.ro

REGULAMENT

1 - Misiune
Iniţiativa are drept obiectiv încurajarea diseminării unor campanii sociale, originale în modul de
comunicare, elaborate şi implementate de elevi, cu scopul de a promova managementul
responsabil al pădurilor şi consumul şi uzul responsabil al produselor forestiere la nivelul şcolii din
care fac parte.
2 - Participanţi
Persoanele eligibile pentru înscrierea în concurs sunt elevii din şcolile şi liceele din România, Italia,
Malta, Spania şi Polonia.
3 - Conţinut
Mesajul campaniilor de comunicare socială trebuie să se încadreze în următoarele tematici:





Pădurile ca un bun comun al umanităţii
Drepturile popoarelor indigene care trăiesc în păduri
Protecţia biodiversităţii
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Combaterea defrişărilor şi schimbărilor climatice
Combaterea comerţului ilegal de lemn
Consumul responsabil al produselor forestiere (de ex: hârtie, lemn)
Pădurile şi dezvoltarea durabilă

Pentru mai multe informaţii accesaţi articolele şi documentele de pe site-ul:
http://www.forestintheworld.org/
Un kit educativ despre pădurile lumii, “Cu un copac nu faci pădure”, este disponibil în limba
română aici: http://www.forestintheworld.org/edu-tools/#.UIpfxG8mS8A
4 – Înscrieri
Participanţii se pot înscrie cu unul din următoarele produse de comunicare socială*:
 Desene, colaje
 Filme
 Fotografii
 Blog, site, reţele sociale, sau o combinaţie din cele enumerate

*produsele trebuie să facă parte din cadrul unei campanii de comunicare elaborată de elevi
5 – Criterii de înregistare
Înscrierile trebuie să respecte următoarele cerinţe:









Trebuie să fie elaborate de colectivul unei clase, din cadrul unei şcoli sau liceu, sau de către
un grup de cel puţin 4 elevi.
Trebuie să respecte condiţiile şi termenele limită prevăzute în regulament.
Trebuie să se încadreze în cele 4 categorii de produse de comunicare socială.
Trebuie să fie o operă originală cu drepturi de autor.
Nu trebuie să exprime un mesaj în defavoarea valorilor, sentimentelor şi drepturilor altora.
Nu trebuie să aducă prejudicii sau să conţină discriminări de religie, rasă, sex, sociale sau
politice.
Trebuie să furnizeze detalii legate de sursele citate, dacă este cazul.

6 – Participare
Participarea la concurs este liberă şi deschisă claselor sau grupurilor de elevi de gimnaziu şi de liceu
care abordează temele concursului într-un mod original şi productiv.
Concursul are două secţiuni de vârstă: gimnaziu (11 – 14 ani) şi liceu (15 – 18 ani) .
Termenul limită pentru trimiterea lucrărilor şi a formularelor este 15 aprilie 2013. Lucrările trebuie
trimise astfel:
 prin poştă la
Fundaţia TERRA Mileniul III, Str. Armand Călinescu nr. 7, etaj 5, ap. 20, Sector 2, 021011, Bucureşti,
către Liudmila Mehedinţeanu
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 prin e-mail la
liudmila.mehedinteanu@terramileniultrei.ro
Filmele se pot trimite electronic au prin poştă pe un CD sau DVD.
7 – Juriul
Cele mai bune 6 lucrari, selectate de organizatori, vor fi publicate pe site-ul proiectului:
http://www.forestintheworld.org/. Din acestea, doua vor fi castigatoare, evaluarea facandu-se de
un juriu international.
Juriul este compus din profesionişti independenţi cu experienţă în domeniul educaţiei pentru
dezvoltare, comunicare, management social şi de mediu.
8 – Anunţarea câştigătorilor
Câştigătorii vor fi anunţaţi pe 30 mai, 2013. Toţi participanţii vor primi o notificare privind
rezultatele acestora ce vor fi postate si pe site-ul: http://www.forestintheworld.org/.
Vor fi acordate 5 premii, câte unul pentru fiecare ţară din competiţie, Italia Malta, Polonia,
Romania şi Spania.
Valoarea premiului este de 250 euro, pentru fiecare secţiune de vârstă, sumă ce va fi folosită
pentru a implementa activităţile din cadrul campaniei de comunicare.
Cele mai bune 6 lucrări, 3 de la secţiunea gimnaziu şi 3 de la secţiunea liceu, din fiecare ţară vor fi
publicate pe site-ul proiectului (www.forestintheworld.org).

9 – Prevederi finale
Participarea la concurs implică luarea la cunoştinţă şi acceptarea termenelor din regulament,
nerespectarea unui singur artcicol va atrage după sine excluderea din concurs.
Datele personale sunt protejate conform Legii nr. 677/2001 şi vor fi folosite doar pentru concursul
“Implică-te, Salvează Pădurile!”.
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