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 Mare Nostrum este o organizaţie deschisă tuturor cetăţenilor preocupaţi de degradarea mediului litoralului românesc, a cărei misiune este de 
a determina schimbarea practicilor şi atitudinilor actuale ale comunităţilor locale, factorilor de decizie şi altor grupuri de interese, cu cele care 
asigură conservarea şi utilizarea raţională a resurselor naturale din zona costieră românească. Punând accentul pe parteneriat şi respectul 
faţă de mediul înconjurător, Mare Nostrum activează în direcţia conştientizării publice, a educaţiei pentru mediu şi a presiunii faţă de factorii 
decizionali, pentru protecţia efectivă a mediului Mării Negre şi zonei costiere româneşti. 

REGULAMENT DE PARTICIPARE “Eco Tabara – Eco Voluntar”  
- concurs pentru desemnarea participanţilor - 

 
1. Înscrierea 

Înscrierea se face prin completarea  ‘Fişei de înscriere’ (mai jos), respectând câmpurile acesteia. Toate câmpurile 
sunt obligatorii. După completare, fişa va fi trimisă  la una din adresele de e-mail: event@marenostrum.ro, 

marian_paiu@marenostrum.ro sau prin fax, la unul din numerele: 0241.612.422, 0341.407.432, cu titlul 

“Înscriere concurs eco tabara”. 
Termen limită de înscriere şi de trimitere a lucrărilor electronice: 30 iunie 2015. 

***Fişele incomplete sau trimise după termenul limită, vor fi considerate invalide.*** 
***Nu răspundem pentru fişele care, dintr-un motiv sau altul, nu ajung la destinaţie. Vă rugăm să solicitaţi 
confirmarea primirii fişei şi a înscrierii.*** 

 

2. Participarea 

- Concursul se adresează copiilor între 12 – 15 ani. 
- Să fie apţi medical. 

- Să facă dovada acordului părinţilor. 
- Concursul conţine 2 categorii : poveste (versuri, povestire etc) şi desen (pictura, desen, programme grafice). 

- Tema lucrărilor este “Eu şi delfinul”, fiind acceptată crearea lucrărilor în orice tip de program.  

- Lucrările trebuie trimise (în format electronic) odată cu formularul de înscriere, cu menţiunea că data limită 
de trimitere a acestora este 30 iunie 2015. 
***Nu răspundem pentru flucrările care, dintr-un motiv sau altul, nu ajung la destinaţie. Vă rugăm să solicitaţi 
confirmarea primirii felicitărilor*** 
***Nu răspundem pentru eventualele dificultăţi apărute în cazul nerespectării datei de începere sau finalizare a 
concursului.*** 
 

 
3. Criterii de jurizare 

- Gradul de dificultate al programului folosit pentru crearea lucrarării. 
- Originalitatea şi creativitatea dovedită în crearea lucrării. 

- Relevanţa mesajului transmis de lucrarea electronică creată în raport cu tematica taberei “Eco tabara – 

eco voluntar” dar şi cea a concursului “Eu şi delfinul“. 
 

4. Premii 
- Vor exista 8 câştigători ce vor beneficia de câte un loc în Eco Tabara. Patru la categoria poveste şi patru 

la categoria desen. 

- Tabăra se va desfăşura pe parcursul a 5 zile, în perioada 10-14 august, în Centrul de Agrement “New 
Paradise” din Eforie Sud. Toate cheltuielile de cazare, masă şi deplasare pe întrega perioadă a taberei vor 

fi suportate din proiectul „Monitorizarea delfinilor din Marea Neagră, ediţia a  IV-a” co-finanţat de OMV 
Petrom, mai puţin transportul de acasă şi spre casă al participanţilor.  

  
- Câştigătorii vor fi anunţaţi pe data de 2 iulie 2015 telefonic.  
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FIŞĂ DE ÎNSCRIERE 
 
 

Numele complet al concurentului 

 
 

 

 
Categoria (poveste sau desen) 

 
 

 

 
Vârsta 

 

 

 
 

Datele (e-mail, telefon) persoanei de contact 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

Vă mulţumim pentru înscriere! 
 

 
 

 
***Vă rugăm să returnaţi acest formular completat la una din adresele de e-mail: event@marenostrum.ro, 

marian_paiu@marenostrum.ro  sau prin fax, la unul din numerele: 0241.612.422, 0341.407.432, până la data de 
30 iunie 2015 inclusiv. Înscrierile incomplete sau trimise după termenul limită, vor fi considerate invalide.*** 
***Nu răspundem pentru eventualele inconveniente cauzate de completarea cu date incorecte a fişei de înscriere. 
Vă rugăm să verificaţi corectitudinea datelor înainte de a realiza înscrierea.*** 
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