
Regulament de concurs

Denumirea evenimentului: „Colectăm şi reciclăm!” -  Concurs  de  desene şi  picturi  cu

mesaje ecologice

Organizator: Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş 

Din dorinţa de a atrage interesul elevilor privind importanţa şi necesitatea colectării selective

a deşeurilor şi a reciclării acestora, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş va iniţia

şi  desfăşura în  şcolile gimnaziale din judeţul  Timiş,  un concurs de desene şi  picturi  cu mesaje

ecologice, intitulat „Colectăm şi reciclăm!”.    

Scopul acestui  concurs constă în creşterea gradului de implicare a elevilor în colectarea

materialelor reciclabile şi, implicit, în creşterea gradului de colectare selectivă.

Obiectivele campaniei:  

• dezvoltarea  interesului  elevilor  din  ciclul  gimnazial  pentru  conservarea  şi  protejarea

mediului înconjurător;

• conştientizarea  impactului  negativ  pe  care  îl  are  degradarea  mediului  asupra  sănătăţii

populaţiei;

• înţelegerea importanţei reciclării deşeurilor şi a repunerii lor în uz.

Art. 1. Perioada de desfăşurare:

Concursul de desene şi picturi cu mesaje ecologice, intitulat „Colectăm şi reciclăm!”, se va

desfăşura în trei etape. 

I: Etapa I – Înscrierea şcolilor în concurs

Şcolile din judeţul Timiş care doresc să ia parte la acest concurs vor trimite o adresă oficială

către  Asociaţia  de  Dezvoltare  Intercomunitară  Deşeuri  Timiş,  în  perioada  cuprinsă  între

13.04.2017 – 05.05.2017.

Adresele prin care şcolile îşi anunţă intenţia de a se înscrie la concurs vor fi transmise pe

mail-ul Asociaţiei (adidtimis@yahoo.com) sau pe numărul de fax 0256.406.417. 
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II: Etapa a II-a – Realizarea şi expunerea lucrărilor în şcolile participante  

Faza a doua a concursului se va organiza în perioada 08.05.2017 - 17.05.2017, la nivelul

şcolilor participante. 

Lucrările vor putea fi realizate în perioada 08.05.2017 - 11.05.2017, urmând ca acestea să fie

expuse în şcoli, între 12 - 17 mai, în spaţii unde pot fi văzute de către toţi elevii.

La nivelul fiecărei unităţi de învăţământ, profesorii, împreună cu elevii, vor forma un juriu

care va selecta cele mai reuşite patru lucrări (două pentru originalitate şi conţinut şi alte două pentru

sloganul  folosit).  Acestea  vor  fi  ridicate  de  la  şcoli,  de  către  un  reprezentant  al  Asociaţiei  de

Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş. 

 III:  Etapa  a  III-a  –  Expoziţia  „Colectăm  şi  reciclăm!”,   desfăşurată  la  Consiliul

Judeţean Timiş  

Ultima etapă a acestui concurs va avea loc la Timişoara, în data de 26.05.2017. 

Lucrările desemnate câştigătoare după etapa a doua, organizată la nivelul şcolilor, vor intra

în faza finală şi vor fi expuse la Consiliul Judeţean Timiş. Un juriu va alege cele mai bune lucrări.

Se vor acorda trei premii pentru originalitatea şi conţinutul desenelor sau a picturilor, precum şi alte

trei premii pentru sloganul ecologic regăsit în titlul lucrării.  

Art. 2. Condiţiile de participare: 

-  sunt  eligibili  pentru  a  participa  la  acest  concurs  toţi  elevii  din  ciclul  gimnazial,  din  clasele

V – VIII.

Art. 3. Condițiile de realizare a lucrărilor:

- desenele şi picturile se vor realiza pe o coală de dimensiunea A3;

- lucrările pot fi  elaborate cu materiale la alegere: creion negru,  creioane colorate,  tempera sau

acuarelă etc.

- fiecare lucrare va conţine un slogan ecologic, care va putea fi notat oriunde pe lucrare;

-  numele elevilor şi şcoala de la care provin aceştia vor fi  trecute în colţul din dreapta,  jos, al

lucrărilor.  



Art. 4. Premiile:

În  urma  expoziţiei  organizate  la  Consiliul  Judeţean  Timiş,  vor  fi  acordate  şase

premii - Premiile I, II şi III pentru originalitatea şi conţinutul desenelor sau a picturilor, precum şi

Premiile I, II şi III pentru sloganul eco.

Ceilalţi  participanţi  calificaţi  în  etapa  finală  vor  fi  recompensaţi  cu  câte  o  diplomă  de

participare.

Premii: - Premiile I: Bicicletă

                        - Premiile II: Cort şi accesorii

                        - Premiile III: Role

Art. 5. Partiparea la festivitatea de premiere:

Participarea elevilor la  festivitatea de premiere,  ce se va desfăşura la Consiliul Judeţean

Timiş, în data de 26.05.2017, va fi asigurată de către şcolile participante.

Art. 6. Mediatizarea concursului:

Evenimentul va fi promovat pe site-ul oficial al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri

Timiş (www.adidtimis.ro), precum şi pe pagina oficială de Facebook a ADID.

Pe site-ul Asociaţiei, va fi creată o secţiune specială dedicată acestui eveniment, unde vor fi

publicate  picturile  şi  desenele  cu cele  mai  inspirate  mesaje eco  şi  scurte  interviuri  cu elevii  şi

cadrele didactice implicate în proiect.

De  asemenea,  Asociaţia  de  Dezvoltare  Intercomunitară  Deşeuri  Timiş  va  elabora  și

transmite un comunicat de presă către mass-media locală, în care se va sublinia, în mod special,

necesitatea educaţiei ecologice în şcoli şi dorinţa Asociaţiei de a-i implica, cât mai mult, pe tinerii

din județul Timiș, în proiecte ecologice.

   Director executiv
   

   Ursu Romeo Petru

http://www.adidtimis.ro/

