REGULAMENTUL DE PARTICIPARE LA CONCURSUL:
„TINERII AMBASADORI ÎN LUPTA CU SCHIMBĂRILE CLIMATICE”
EDIŢIA 2015

DESPRE CONCURS
Tinerii Ambasadori în Lupta cu Schimbările Climatice este un concurs naţional în
urma căruia 4 elevi din clasele V-VIII vor fi nominalizaţi ca Ambasadori pentru a
reprezenta România în lupta cu schimbările climatice.
Concursul este deschis elevilor din România din clasele V-VIII, în perioada 21
septembrie – 24 octombrie 2015.
Concursul face parte dintr-un proiect mai amplu derulat de Fundaţia TERRA Mileniul
III în parteneriat cu Asociaţia Prietenii Pământului şi Asociația Clubul de Ecologie și
Turism Floarea Reginei Sinaia şi este finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în
cadrul Fondului ONG în Romania.
Scopul proiectului este promovarea atât în şcoli, cât şi în comunități a acţiunilor de
conştientizare privind cauzele și efectele schimbărilor climatice.
TERMENI ŞI CONDIŢII
TERMENUL LIMITĂ DE DEPUNERE A APLICAŢIILOR (MATERIAL DE CAMPANIE ŞI
FIŞA DE ÎNSCRIERE) ESTE 24 octombrie 2015, ora 17.00.
Completează formularul de aplicaţie care poate fi găsit pe pagina de internet a
concursului:
http://eschools.ro/concurs
PROFILUL AMBASADORULUI





Să aibă abilităţi de comunicare;
Să fie pasionat de protecţia mediului;
Să aibă cunoştinţe despre schimbările climatice;
Să dorească să atragă atenţia asupra modului în care oamenii influenţează
mediul şi să-şi încurajeze comunitatea să adopte un stil de viaţă care să
contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.
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DESPRE APLICAŢIE
1. Aplicaţia este individuală şi trebuie să includă atât materialul de campanie, cât şi
fişa de înscriere.
2. Sunt încurajate materiale de campanie sub forma unor obiecte care pot fi expuse în
cadrul unui vernisaj: să fie uşor de transportat şi neperisabile. Exemple: poster,
tipăritură, tricou, tablou, obiecte vestimentare, scurte filmuleţe etc.
3. Nu sunt acceptate prezentări PowerPoint.
4. Materialele trebuie să comunice clar problemele legate de schimbările climatice, să
încurajeze comunitatea locală să adopte un mod de viaţă în spiritul protecţiei
mediului.
5. Materialele produse trebuie să fie inovatoare, coerente şi redactate corect gramatical
în limba română.
6. Toate materialele vor fi supuse verificării. Aplicaţiile incomplete şi materialele
deteriorate sau care nu îndeplinesc cerinţele şi instrucţiunile concursului nu vor fi
luate în considerare.
7. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru pierderea sau distrugerea materialului dacă
acesta nu ajunge la organizatori. Solicitaţi confirmare de primire.
8. Toate aplicaţiile trebuie trimise în forma lor fizică către sediul Fundaţiei TERRA
Mileniul III (strada George Missail, nr. 116B, sector 1, Bucureşti, cod poştal
011544). Persoană de contact: Mihai Enescu (mihai.enescu@terramileniultrei.ro).
9. Toate aplicaţiile primite vor intra în proprietatea organizatorilor.
10. Nu pot participa la acest concurs rudele organizatorilor.

PROCESUL DE SELECŢIE
1. SELECŢIA INIŢIALĂ (26 octombrie-6 noiembrie 2015)
Juriul va fi format din membrii celor trei organizaţii partenere în cadrul proiectului,
respectiv Fundaţia TERRA Mileniul III, Asociaţia Prietenii Pământului şi Asociația
Clubul de Ecologie și Turism Floarea Reginei Sinaia.
2. SELECŢIA FINALĂ (9-13 noiembrie 2015)
Selecţia finală a celor 4 Ambasadori care vor reprezenta România în lupta cu
schimbările climatice se va realiza la Bucureşti. Juriul va fi format din câte un
reprezentant al organizaţiilor partenere, Ambasadei Norvegiei, Ministerului Educaţiei
şi Cercetării Ştiinţifice, al Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, al Didactica
Publishing House. Campaniile finaliste vor fi postate pe pagina proiectului
(www.eschools.ro) şi pe pagina de Facebook Tinerii Ambasadori. Acestea vor fi
votate, iar voturile online vor fi luate în considerare la selectarea câștigătorului
desemnat de public.
3. PREMIEREA FINALIŞTILOR
Evenimentul de premiere se va desfăşura în București în luna decembrie 2015.
Câștigătorii vor fi invitați să participe la eveniment împreună cu profesorii
îndrumători. Cei patru Tineri Ambsadori împotriva schimbărilor climatice (câte unul
de la fiecare clasă gimnazială) vor fi recompensaţi cu premii ce constau în tablete
PC, cărți, DVD-uri sau alte materiale educative. Lucrările finaliștilor și câștigătorii
vor apărea în broșura dedicată concursului ce va fi distribuită în școlile din România.
Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi
www.eeagrants.org. Pentru informaţii despre Fondul ONG în România accesaţi
www.fondong.fdsc.ro.
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