PODIȘUL COPIILOR
Addendum la
Regulamentul Concursului ”Cercetători de Podiș”
Următoarele secțiuni și informații subliniate din Regulamentul concursului ”Cercetători de Podiș” se
modifică după cum urmează:

Concursul ”Cercetător de Podiș” începe în 22 mai 2019, Ziua Internațională a Biodiversitații și
se derulează în perioada 22 mai – 12 iunie 2019 pentru elevii din ciclurile primar, gimnazial și liceal
din cele 20 de localități pe al căror teritoriu administrativ se află ariile naturale protejate din Podișul
Nord Dobrogean, și anume comunele Baia, Beidaud, Casimcea, Ceamurlia de Jos, Cerna, Ciucurova,
Dorobanțu, Dăeni, Horia, Izvoarele, Jurilovca, Mihai Bravu, Nalbant, Ostrov, Peceneaga, Sarichioi,
Slava Cercheză, Stejaru, Topolog și orașul Babadag, în cadrul proiectului Managementul Integrat al
Podișului Nord Dobrogean (MIPoNoDo), Cod SMIS 116964, finanțat prin Programul Operațional
Infrastructură Mare, Axa prioritară 4 - Protecţia mediului prin măsuri de conservare a
biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric și
implementat de Asociația pentru Dezvoltare Durabilă DAKIA în parteneriat cu Societatea ”Progresul
Silvic”.

I. DESPRE CONCURS
Perioada de derulare: 22 mai – 12 iunie 2019
II. TERMENI ȘI CONDIȚII
Etapele concursului Cercetător de Podiș
Înscrieri în concurs. Perioada de elaborare a lucrărilor se prelungește până la data de 12 iunie 2019.
Colectare eseuri. Eseurile vor fi colectate de reprezentanții Asociației pentru Dezvoltare Durabilă DAKIA,
în data de 13 iunie 2019 de la unitățile de învățământ din Podișul Nord Dobrogean ce vor anunța în prealabil
dacă mai au lucrări primite de la elevi.
Publicare eseuri. Eseurile vor fi publicate în data de 14 iunie 2019 adresa internet https://www.apnd.ro
Votul publicului. În perioada 14 iunie - 14 iulie 2019 publicul va vota online lucrările publicate la adresa
internet https://www.apnd.ro
Evaluare. Tot în perioada 14 iunie - 14 iulie 2019 lucrările vor fi evaluate și de un juriu ce include experții
cheie din proiect și expertul comunicare și relații publice.
Câștigători. La data de 15 iulie 2019 se va publica lista finală a câștigătorilor.
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Formalități. Între 15-20 iulie 2019 căștigătorii și părinții/tutorii legali ai elevilor vor fi contactați de
reprezentanții Asociației pentru Dezvoltare Durabilă DAKIA și efectuate formalitățile administrative
menționate la Formalitățile de atribuire a premiilor
Procedura de selecție a câștigătorilor
1. Eseurile vor fi publicate pe site-ul web https://www.apnd.ro și vor fi votate de public, timp de 1 lună, în
perioada 14 iunie-14 iulie 2019.
3. Un juriu format din experții cheie din proiect și expertul comunicare și relații publice, tot în perioada 14
iunie - 14 iulie 2019 vor evalua lucrările, notând de la 1 la 10, fiecare eseu. Jurizarea se va face ținând cont
de următoarele criterii: 50% originalitate, 40% argumentație și 10% prezentare.
Celelalte prevederi ale Regulamentului rămân neschimbate.

Contact: Tiberiu CAZACIOC, Expert comunicare și relații publice
la tel.: 0742111119, 0766243944 sau la adresa de e-mail comunicare@dakia.ro
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