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Citre,

Palatul Copiilor Sfintu Ghorghe, Palatul Copiilor Botogani qi Palatul National al Copiilor Bucure5ti,
in parteneriat cu Asocia{ia .oPapucul Doamnei" Boto;ani
vd inviti s6 participali la cea de a III-a edilie a Concursului National Interdisciplinar de
Protec{ie a Mediului gi Ecoturism ,, Minunile Naturii - Pe cirlrile nebinuite ale
l5rii -: inscris in
C.A.E.N.. editat de M.E.C.T.S.. Anera..., domeniul Ecologie qi Protec{ia Mediului- pozi1ia.,.. cc se \.a
desflqura in douA etape ( 16-20 apriiie 2013 gi 9-12 nai 2013) conform regulameprului.
Informa{ii suplimentare la tel. 0745651101(prof. Vicoveanu Ceciiia). e-mail: profa0g,@lahoo.com:
0728199245(prof' Renga Alexandru). e-mail: prof'urengar@lvahoo.com: 0726688500(prot.dir. Kiiekes
Jeno)e-mail : pcsfanfugheorghe@gmail.com.

Inspector gcolar educativ.,

prof. Za

ryola

Director P.N.C.
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REGULAMENTUL DE DESFĂŞURARE AL CONCURSULUI
NAŢIONAL INTERDISCIPLINAR DE PROTECŢIE A MEDIULUI ŞI
“Minunile Naturii”

“PE CĂRĂRILE NEBĂNUITE ALE ŢĂRII!”
-ediţia a III a-

- perioada 1 - 20 aprilie 2013 (prima etapă)
- perioada 9 - 12 mai 2013 (a doua etapă)
Intenţia concretă a proiectului este de a pune în valoare şi de a face cunoscute frumuseţile şi minunile naturii de pe
teritoriul ţării noastre ştiute de foarte puţini (localnici sau avizaţi), protejarea şi conservarea lor în vederea unei promovări
ulterioare şi eventual includerea lor în circuite turistice. Facem referire la izvoare minerale şi termale de diferite origini,
cascade, fenomene carstice de suprafaţă sau adâncime, ecosisteme acvatice sau terestre, cu specii de floră şi faună endemice
aferente, cu încadrarea acestora din punct de vedere estetic în ambient; elemente de floră şi faună, fenomene geologice şi
climatice deosebite sau oricare alte obiective necunoscute, puţin cunoscute sau uitate în prezent, demne de protecţia şi atenţia
deosebită din partea cercurilor de profil din cadrul palatelor şi cluburilor copiilor.
Nu în ultimul rând şi mai puţin importantă este ideea cercetării acestor minuni naturale prin explorare şi investigare
şi punerea lor în valoare prin practicarea ecoturismului şi turismului durabil.
Obiectivul general /scopul
Abordarea interdisciplinară la nivel naţional a conceptului de ecoturism, de cunoaştere şi protecţie a
mediului într-o nouă perspectivă practică şi teoretică, în vederea punerii în valoare şi valorizării în mai mare măsură
a potenţialului natural existent.
Obiectivele specifice ale proiectului
cunoaşterea frumuseţilor patriei noastre şi înţelegerea fenomenelor naturii.
formarea unei atitudini de respect şi protecţie activă faţă de mediul înconjurător.
dezvoltarea capacităţii de explorare/ investigare, analiză şi rezolvare a problemelor.
promovarea gestionării atente şi raţionale a resurselor naturale pentru dezvoltare durabilă.
crearea şi promovarea unei imagini bine definite a ţării ca destinaţie ecoturistică
adoptarea unui stil de viaţă ce pune accentul pe calitatea vieţii şi moderaţie într-o lume cu resurse limitate.
sensibilizarea elevilor, tinerilor şi cetăţenilor la problemele mediului.
educarea populaţiei cu privire la importanţa şi necesitatea protejării mediului înconjurător practicând turismul
ecologic
• crearea cadrului de manifestare a înclinaţiilor artistice si talentelor copiilor în vederea cultivării gustului pentru
frumos şi calitate.
• socializare prin schimburi culturale.
• formarea unor abilităţi şi deprinderi de protejare a mediului şi a propriei sănătăţi prin implicare directă în limitarea
degradării mediului.
• îmbunătăţirea nivelului deprinderilor utilitar aplicative.
• influenţarea pozitivă a trăsăturilor comportamentale, moral - volitive.
• obişnuirea cu practicarea independentă a exerciţiului fizic, a sportului şi turismului ecologic
• elaborarea unor măsuri şi soluţii pentru protecţia mediului şi turism ecologic
• realizarea schimburilor de experienţă între cercurile de profil sau adiacente
adoptarea iniţiativei individuale şi de grup precum şi dezvoltarea creativităţii
Grupul ţintă este reprezentat de elevii din ţară cu vârste cuprinse între 8 şi 18 ani, iubitori de explorarea naturii şi
de protejarea acesteia, care activează la cercurile de protecţia mediului, ecoturism, turism şi orientare turistică sau adiacente
din cadrul palatelor şi cluburilor copiilor, şcoli şi licee.
•
•
•
•
•
•
•
•

Toate materialele apartin autorilor lor si sunt protejate de drepturile de autor
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Prima etapă a concursului va avea loc prin corespondenţă.
februarie 2013 - trimiterea invitaţiilor în ţară, la Palate/Cluburi ale Copiilor
Fiecare echipă de proiect întocmeşte un studiu sub formă de proiect de identificare, protejare şi punere în
valoare a unui obiectiv (de preferinţă din zonă sau judeţ), necunoscut sau mai puţin cunoscut publicului larg în
vederea promovării acestuia şi includerea în circuite şi ghiduri turistice.
Echipajele vor avea posibilitatea să participe cu un singur proiect ce trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:
- câte un singur exemplar imprimat, cu foile numerotate şi îndosariate;
- varianta pe format electronic (CD);
- prezentare PP (power point) - facultativ;
- alte materiale necesare prezentării.
Lucrările nu se returnează.
Acestea se vor trimite în perioada 1-15 aprilie 2013 odată cu fişa de înscriere pe adresa: Palatul Copiilor Sfântu
Gheorghe, Str. Korosi Csama Sandor Nr. 19, Loc. Sfântu Gheorghe,
Jud. Covasna, tel/fax 0267/315678.
Persoana de contact :
prof. Vicoveanu Cecilia, tel. 0745651101, e-mail : profa00@yahoo.com.
prof. Renga Alexandru, tel. 0728199245, e-mail : profurenga@yahoo.com
prof. Kerekes Jenoő, tel. 0726688500, e-mail : pcsfantugheorghe@gmail.com
Între 16-20 aprilie 2013 - evaluarea proiectelor primite.
Comisia de evaluare va fi formată din specialiştii partenerilor prezenţi în proiectul propus, respectiv prof.
Vicoveanu Cecilia de la Palatul Copiilor Botoşani, prof Kerekes Jenő de la Palatul Copiilor Sfântu Gheorghe, prof. Renga
Alexandru de la Palatul Național al Copiilor București, prof Neșa Alin de la Clubul Copiilor Întorsura Buzăului, prof. Gall
Sandor de la Palatul Copiilor Sfântu Gheorghe, ing. Hobincu Robert de la Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna,
comisar Filip Rodica de la Garda Naţională de Mediu Covasna, prof. Tischler Ferenc de la Dir. Jud.Tineret şi Sport. Covasna
şi prof. inspector Zagoni Imola si/sau Csaba Farkas de la IŞJ Covasna.
În urma datelor obţinute de echipajele participante şi a comparării acestora cu obiectivele urmărite, vom obţine
clasamentul pe baza căruia vor fi acordate premiile (locul I, II, III, menţiune, premii speciale). Fiecare profesor coordonator
va primi diplomă de participare.
Proiectele care s-au clasat pe primele 25 locuri vor avea ocazia să participe la cea de-a doua etapă a concursului, în
perioada 9 – 12 mai 2013, cu deplasare.
mai- iunie 2013 - expedierea prin poştă a diplomelor de participare
Pentru întocmirea clasamentului final după desfăşurarea celei de-a doua etape ponderea proiectului întocmit este de 50%,
prezentarea lui 40% şi proba de ecoturism sportiv 10%.
Participanţii la cea de-a doua etapă vor avea:
- tabelele nominale(în număr de 3) cu elevii participanţi;
- delegaţie;
- copie după certificatul de naştere;
- echipament corespunzător pentru proba de ecoturism sportiv şi excursie (echipamentul colectiv: trusă medicală şi
busolă; echipamentul individual: rucsac, bocanci, pelerină de ploaie, pulover, şosete din lână, căciulă, lanternă, bidon de
apă, fluier, chibrituri, cuţit).
Vă aşteptăm cu interes! Succes!

Până în luna septembrie 2013, proiectele în rezumat vor fi cuprinse de către organizatori într-o broşură/publicaţie ce
va fi distribuită realizatorilor şi celor în drept să facă promovarea turistică a acestora la nivel local şi naţional.

Toate materialele apartin autorilor lor si sunt protejate de drepturile de autor

Page 2

Unitatea de învăţamânt(palat, club, şcoală, liceu ) : ……………………………………………

FIŞA DE ÎNSCRIERE

LA CONCURSUL NAŢIONAL INTERDISCIPLINAR DE PROTECŢIE A MEDIULUI ORIENTARE ŞI ECOTURISM

“Minunile Naturii”

“PE CĂRĂRILE NEBĂNUITE ALE ŢĂRII!”
- ediţia a III-a -

Grupul de copii având urmatoarea componenţă(numele şi prenumele)
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Adresa unităţii de invăţamânt: .......................................................................................................
............................................................................................................................................................
Titlul lucrării:....................................................................................................................................
Coordonatorul(numele şi prenumele, funcţia şi datele de contact-e-mail, telefon)
……………………………………………………………………………………………………
Prin semnarea acestei fişe de înscriere, declar că sunt de acord cu regulamentul concursului.

Coordonator,

Director,

Toate materialele apartin autorilor lor si sunt protejate de drepturile de autor

Elevi,
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REGULAMENTUL DE DESFĂŞURARE
AL CONCURSULUI NAŢIONAL INTERDISCIPLINAR DE
PROTECŢIE A MEDIULUI ŞI ECOTURISM
“Minunile Naturii”

“PE CĂRĂRILE NEBĂNUITE ALE ŢĂRII!”
Ediţia a III-a

etapa a II-a, perioada 9-12 mai 2013 cu deplasare/participare directa
pentru proiectele care s-au clasat pe primele 25 locuri după prima etapă şi care vor avea ocazia să participe la cea dea doua etapă a concursului.
La cea de-a doua etapă ponderea proiectului întocmit este de 50%, prezentarea lui 40% şi proba de ecoturism sportiv
10%.
Obiectivul general /scopul
Abordarea interdisciplinară la nivel naţional a conceptului de ecoturism, de cunoaştere şi protecţie a
mediului într-o nouă perspectivă practică şi teoretică, în vederea punerii în valoare şi valorizării în mai mare măsură
a potenţialului natural existent.
Grupul ţintă este reprezentat de elevii din ţară cu vârste cuprinse între 8 şi 18 ani, interesaţi de explorarea naturii şi
de protejarea acesteia, care activează la cercurile de protecţia mediului, ecoturism sau adiacente din cadrul palatelor şi
cluburilor copiilor.
Comisia de evaluare va fi formată din: prof. Vicoveanu Cecilia de la Palatul Copiilor Botoşani, prof Kerekes Jeno
de la Palatul Copiilor Sfântu Gheorghe, prof. Renga Alexandru de la Palatul National al Copiilor Bucuresti, prof Nesa Alin
de la Clubul Copiilor Întorsura Buzăului, prof. Gall Sandor de la Palatul Copiilor Sfântu Gheorghe, ing. Hobincu Robert de la
Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna, comisar Filip Rodica de la Garda Naţională de Mediu Covasna, prof. Tischler
Ferenc de la Dir. Jud.Tineret şi Sport. Covasna şi prof. inspector Zagoni Imola si/sau Csaba Farkas de la IŞJ Covasna.
În urma rezultatelor obţinute de echipajele participante şi a comparării acestora cu obiectivele urmărite, se va
obţine clasamentul pe baza căruia vor fi acordate premiile (locul I, II, III, menţiune, premii speciale). Fiecare profesor
coordonator va primi diplomă de participare.

Toate materialele apartin autorilor lor si sunt protejate de drepturile de autor
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Programul etapei a II-a a concursului
Program concurs naţional interdisciplinar de protecţie a mediului şi ecoturism
„Minunile Naturii” - Pe cărările nebănuite ale ţării
Ediţia a III-a -perioada 9 – 12 mai 2013 –
9 mai 2013
Ora 15.00 - sosirea echipajelor participante,
vizitarea palatului, a oraşului
Orele 18,30 - 19,30 - cina
Orele 20,00-21,00 - şedinţa tehnică
Orele 21,00-22,30 - program de socializare
Ora 23,00 - stingerea

11 mai 2013
Orele 7,30-8,30 - micul dejun
Orele 9,00-10,00 - „Ecoturiştii în acţiune”
-noţiuni de ecoturism sportiv
Orele11,00-17,00-ecoturism sportiv-concurs
Orele 13,30-14,00 - masa de prânz la pachet
Orele 18,30-19,30 - cina
Orele 20-22,30 - Seara participantilor
- jocuri de cabană şi discotecă
Ora 23,00 - stingerea

10 mai 2013
Orele 7,30-8,30 - micul dejun
Ora 9,00-10,00 - prezentarea participanţilor
-deschiderea festivă
Orele 10,30-18,00 - prezentarea proiectelor
Orele 13,30-14,30 - masa de prânz
Orele 18,30-19,30- cina
Orele 20,00-22,30- spectacol prezentat de
cercurile cultural- artistice
de la P.C. Sf. Gheorghe
urmat de discotecă
Ora 23,00 - stingerea

12 mai 2013
Orele 7,30-8,30 - micul dejun
Orele 9,00-10,00 - festivitatea de premiere
Ora 10,30 - vizitarea obiectivului prezentat
in proiectul organizatorului
Orele 14,30 - masa de prânz
Orele 15,30 - plecarea participantilor

Probele şi activităţile ce se vor desfăşura în cea de a II-a etapă concursului:
1. PREZENTAREA PROIECTELOR/SUSŢINEREA PROIECTELOR
Elevii şi cadrul didactic coordonator vor susţine cât mai sugestiv/convingător prezentarea proiectelor
propuse şi activităţile realizate, utilizând toate mijloacele edificatoare pe care le consideră de cuviinţă şi toate
materialele care le-au facilitat desfăşurarea activităţilor în localităţile de provenienţă.
Elevii şi cadrele didactice vor avea ocazia să observe, să compare şi să înveţe din experienţele
celorlalte echipaje prezente în concurs, prezentarea făcându-se sub formă de simpozion.
2. „ECOTURIŞTII ÎN ACŢIUNE”- NOŢIUNI DE ECOTURISM SPORTIV
Pentru ca participanţii să se poată bucura şi să beneficieze din plin, cu eficienţă, de o excursie
întreprinsă în natură, trebuie să înveţe să-i descifreze „alfabetul”, să-i cunoască drumurile şi să-i folosească
darurile cu pricepere, fără s-o urâţească sau s-o distrugă. Pe lângă experienţa proprie, care trebuie pusă în
valoare, ei vor învăţa cum trebuie să se orienteze în teren cu şi fără hartă, cum se organizează o drumeţie, o
excursie, o tabără, ce echipament este necesar şi obligatoriu, ce alimente sunt adecvate, cum se transportă şi se

Toate materialele apartin autorilor lor si sunt protejate de drepturile de autor
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conservă alimentele, cum se pot realiza bucate fără bucătărie, semne prin care poate determina starea vremii,
cum se previn accidentele şi măsurile de prim ajutor.
3. ECOTURISM SPORTIV – probă în teren ZONA BALVANYOS-LACUL SF. ANA-TUSNAD BAI
Proba se va desfăşura în conformitate cu regulamentele Federaţiilor de Turism Sportiv.
- Echipajele vor concura cu însoţitor (cadrul didactic însoţitor).
- Echipajele se vor deplasa pe un traseu cu o durata de 5-6 ore, pe parcursul căruia se vor întâlni puncte de
control cu şi fără arbitru, folosind marcajele, potecile nemarcate, harta şi busola, în Zona Balvanyos-Lacul Sf.
Ana-Tusnad Bai.
- Între punctele de control se va aplica regularitatea, iar la punctele de control cu arbitru, rezolvarea unor
sarcini după cum urmează:
-Răspund în scris sub forma de chestionar la 10-20 întrebări despre Zona Balvanyos-Lacul Sf. Ana-Tusnad Bai
-Controlul echipamentului: - se va depuncta lipsa următoarelor obiecte obligatorii din echipamentul individual
al turistului şi al grupului (echipajului) după cum urmează:
a) echipamentul colectiv: trusă medicală, busolă, harta zonei.
b) echipamentul individual: rucsac, bocanci, pelerină de ploaie, pulover, şosete din lână, căciulă, lanternă,
bidon de apă, fluier, chibrituri, cuţit, hrană.
- Cunoştinţe despre floră prin recunoaşterea plantelor specifice judetului Covasna
- Rezolvarea unor situaţii practice de alpinism - căţărare liberă (situaţie simplă).
- Deprinderi practice şi cunoştinţe teoretice de acordare a primului ajutor.
- Igienizarea zonei si a traseului parcurs.
- Abilităţi de folosire a harţii şi a busolei, cultura generală, situaţii surpriză.
4. PROBĂ SURPRIZĂ !

Participanţii vor prezenta organizatorilor:
- tabele nominale cu (NUMELE ŞI PRENUMELE, CLASA, CNP, SEMNĂTURA ), în 3(TREI) exemplare, cu

elevii participanţi şi cadrul didactic însoţitor, semnate de către acesta (prin care îşi asumă întreaga responsabilitate pentru
comportamentul şi siguranţa elevilor pe care îi coordonează pe toată durata desfăşurării concursului, a deplasării la şi de
la concurs), cu ştampila unităţii de învăţământ, semnate de către director şi avizate de către I.Ş.J;

- delegaţie;
şi vor avea
- echipament corespunzător

pentru proba de ecoturism sportiv şi excursie (echipamentul colectiv: trusă
medicală şi busolă; echipamentul individual: rucsac, bocanci, pelerină de ploaie, pulover, şosete din lână, căciulă,
lanternă, bidon de apă, fluier, chibrituri, cuţit).

Cheltuielile de transport vor fi suportate de către participanţi, dar se decontează conform legii,
concursul fiind cuprins în CAEN 2013.
Masa, cazarea şi premiile vor fi asigurate de către organizatori.
Recomandăm participanţilor să facă deplasarea la şi de la concurs cu un automobil, aceasă
modalitate de transport fiind cea mai ieftină şi comodă.
Alte precizări se vor face la şedinţa tehnică

Vă aşteptăm cu interes! Succes!

Toate materialele apartin autorilor lor si sunt protejate de drepturile de autor
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Unitatea de învăţamânt:(palat, club, şcoala, liceu)……………………………………...

FIŞA DE ÎNSCRIERE

LA CONCURSUL NAŢIONAL INTERDISCIPLINAR DE PROTECŢIE A MEDIULUI ŞI ECOTURISM

“Minunile Naturii”

“PE CĂRĂRILE NEBĂNUITE ALE ŢĂRII!”
-ediţia a III-aGrupul de copii având urmatoarea componenţă(numele şi prenumele)
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Adresa unităţii de invăţamânt: ................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Titlul lucrării:.................................................................................................................................
Coordonatorul(numele şi prenumele, funcţia şi datele de contact-e-mail, telefon)
………………………………………………………………………………………………
Prin semnarea acestei fişe de înscriere, declar că sunt de acord cu regulamentul concursului.

Coordonator,

Director,

Toate materialele apartin autorilor lor si sunt protejate de drepturile de autor

Elevi,
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