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Regulamentul
concursului internațional bazinal "Acuarelele Nistrului"
Concursul internațional de bazinal "Acuarelele Nistrului" se desfășoară în cadrul campaniei de sensibilizare a protecției mediului "Salvăm Nistrul". Prezentarea creațiilor – pâne la 30 septembrie 2018. 
Locurile prezentării – Moldova, Chisinau 2012, str. Teatrală 11A. Regiunea transnistreană – 
Adresele prezentării lucrărilor:
Moldova:
1. Chișinău 2012, str. Teatrală 11А, тел. 022-22-56-15 
2. Chișinău, Str. Pelivan 24, Liceul Neciui-Levițki, Irina Blohina, e-mail: lapka.64@mail.ru, mob. 0683 82 120
Regiunea transnistreană: 
MD 5500 Râbnița, str. Kirov 80/37. Olga Crivorucico. Tel. 0777 41538, 0697 03612. kriolaa@mail.ru,

Motto-ul concursului din 2018: "Gândește global - acționează local!"
1. Scopul și sarcinile principale
Concursul "Acuarelele ele culorilor Nistrului" (denumit în continuare "Concurs") are drept scop atragerea elevilor, studenților și a publicului larg în activități de păstrare a ecosistemului nistrean, ceea ce constituie cheia atenuării efectelor schimbărilor climatice. Direcția prioritară a concursului din 2018 este cooperarea și participarea internațională a comunităților teritoriale la rezolvarea problemelor mediului ambiant!
2. Organizatorii Concursului:
Agenția regională din Lviv de gestionare a resurselor de apă;
	Organizația regională din Lviv a Societății ucrainene a amelioratorilor și gestionarilor apelor;
Centrul de tineret pentru mediu ”Vernadsky”;
Clubul femeilor de la Marea Neagră / MAMA-86-Odessa;
	Asociația internațională ecologică a păstrătorilor râului "Eco-TIRAS";
Liceul ”IS Neciui-Levițchi”, or. Chișinău;
	Centrul pentru dezvoltarea democratică a tineretului "Sinergia".
La concursul "Acuarelele Nistrului" sunt invitați să participe elevi, studenți și profesorii din Republica Moldova, inclusiv Transnistria, și din Ucraina.
3. Nominalizările concursului
"Desen";
"Fotografie";
"Video, slide-show";
"Acțiuni de ameliorare a resurselor de apă";
	"Lucrare, povestire, poezie, articol popular-științific".
Condițiile de pregătire a lucrărilor concursului pentru fiecare din nominalizări se stabilește separat.
4. Regulamentul decorării câștigătorilor Concursului
Câștigătorii sunt premiați cu premii și diplome valoroase din partea comitetului organizatoric. Lucrările câștigătorilor sunt publicate într-o broșură aparte. Concursul și rezultatele acestuia sunt mediatizate pe larg.
Condițiile concursului în nominalizarea "Desen"
Pentru participarea la concursul în categoria ”Desen” sunt invitate trei categorii de vârstă:
Categoria I - copii până la 10 ani;
Categoria II – elevi, studenți între 11 și 16 ani;
Categoria III – elevi, studenți între 17 și 21 de ani.
Vârsta este determinată la 1 octombrie 2018.
Rigorile lucrărilor:
• formatul desenelor - de la A4 până la B2;
• stilul și tehnica executării lucrărilor sunt arbitrare;
• sunt acceptate numai lucrări originale.
Pentru a participa la concursul desenelor, este necesar de a ofere lucrarea, chestionarul completat al participantului la "Acuarelele Nistrului" și o cartelă informațională pentru nominalizarea la concursul "Desen". Se acceptă nu mai mult de 2 lucrări de la fiecare participant.
Condițiile concursului în nominalizarea "Fotografie"
La participare în concurs sunt invitați elevi ai claselor superioare din instituții de învățământ general și extrașcolare, studenți ai instituțiilor profesionale și de învățământ superior, care se încadrează în trei categorii de vârstă:
Categoria I – elevi, studenți cu vârsta până la 16 ani;
Categoria II – elevi, studenți între 16 și 21 de ani;
Categoria III - utilizatori de apă ce vârstă de la 21 și mai mult.
Vârsta este determinată la 1 octombrie 2018
Rigorile lucrărilor:
Se acceptă fotografii color sau alb-negru la subiectul concursului cu dimensiune de 20x30 cm. De la fiecare participant sunt acceptate maxim 2 lucrări.
Categoriile lucrărilor fotografice:
- Peisaj;
- Fauna și flora Nistrului;
- Omul și Nistrul.
Condițiile concursului în nominalizarea "Video, slide-show"
Participă elevii claselor superioare ale instituțiile de învățământ general și extrașcolare, studenți ai instituțiilor de învățământ profesional și superior.
Condițiile concursului în nominalizarea "Acțiuni de ameliorare a resurselor de apă"
Acestea pot fi dedicate:
- acțiunilor și măsurilor de protecție a mediului ce vizează protejarea Nistrului și îmbunătățirea resurselor de apă;
- implementării proiectelor de studiere a stării a râurilor individuale (colectarea de informații);
- elaborării și implementării planurilor de acțiuni pentru reabilitarea râurilor individuale menite să ridice conștientizarea/sensibilizarea ecologică și juridică a cetățenilor și implicarea publicului larg în activitatea practică de protecție a mediului;
Șa concurs sunt invitați echipe de elevi ai școlilor, instituțiilor extrașcolare, cluburilor ecologice, precum și participanți individuali.
Categoriile de vârstă pentru participarea la Concursul acțiunilor de mediu (vârsta la 1 octombrie 2018):
Categoria I – elevi, studenți cu vârsta până la 16 ani;
Categoria II – elevi, studenți între 17 și 21 de ani;
Categoria III - colective, organizații, instituții, întreprinderi de toate formele de proprietate, profesori de învățământ general, profesional, extrașcolar și din instituții de învățământ superior.
Condițiile concursului în nominalizarea "Lucrare, povestire, poezie, articol popular-științific"
Lucrarea, poezia, articolul popular-științific trebuie să conțină ideile proprii ale autorului, să corespundă temei de păstrare și îmbunătățire a Nistrului, frumuseții lui și propuneri de soluționare a problemelor existente ale Nistrului.
Sunt invitație elevii și echipe de elevi ai instituțiilor de învățământ general și extrașcolare, studenții ai instituțiilor profesionale și superioare.
La concursul lucrărilor, poeziilor, articolelor participă următoarele categorii de vârstă (vârsta la 1 octombrie 2018):
Categoria I - până la 16 ani;
Categoria II - cu vârsta cuprinsă între 17 și 21 de ani.
Rigorile lucrărilor:
Lucrările trebuie să corespundă subiectului concursului. Lucrările sunt depuse pe foi A4, descrierea nu trebuie să depășească 3 pagini (font - 14, Times New Roman, interval - unu și jumătate). Lucrări mai voluminoase, inclusiv datorită unei posibile decorări artistice, nu sunt luată în considerare.
Limba prezentărilor: lucrările sunt prezentate într-una din următoarele limbi: moldovenească / română, rusă, ucraineană.
Pentru a participa la Concursul lucrărilor, povestirilor, poeziilor, articolelor popular-științifice, este necesar să se ofere lucrarea, chestionarul completat și cartela informațională.
• Cea mai bună poezie;
• Cea mai bună lucrare în proză (povestire);
• Cel mai bun articol popular-științific.



Chestionarul participantului concursului "Acuarelele Nistrului"

Numele complet
(conducătorul sau numele organizației din numele căreia este prezentată lucrarea):

Numele complet al concurentului:

Data nașterii:

Locul de studiu
(sau ocupația):



Denumirea cercului, clubului, studioului:
(Numele complet al conducătorului)







Despre autor:





Informații succinte despre autorul lucrării (se completează opțional)

Adresa:

Contacte:

Telefon, e-mail de contact, inclusiv codul țării, de ex.: +373 ########.




