
         РИОСВ-Пазарджик обявява конкурс „Аз съм дърво с история – защити ме”  

РИОСВ и РИО-Пазарджик обявяват конкурс “Аз съм дърво с история – защити ме!” по 

повод Международния ден на Земята – 22 април. Конкурс, в който ученици разказват 

истории, за дървета с истории. За да ги опазим, защото са ценни за хората и за 

природата в област Пазарджик.  

Този конкурс ще Ви превърне в откриватели, изследователи и природозащитници.  

Чрез него ще търсим дърветата, които обичаме и можем да защитим –  защото са стари, 

красиви и специални! Специални за вас, за вашето семейство, приятели, училище, село 

или град. Познавате ли такова дърво? Дърво, което е оставило следа в паметта ви с 

мило преживяване или детски спомен, което е обединило хора, легенди и събития? 

Пишете ни за него, разкажете ВАШАТА НЕГОВА история. 

Покажете ни го, убедете ни, че е ценно не само за вас! 

Намерете съмишленици и действайте в екип! С ваши приятели, учители и близки! 

Конкурсът “Аз съм дърво с история – защити ме” е отворен за участие за ученици V – 

ХІІ клас и за учители. 

Как да участвате? 

Изпратете номинацията си до 11 април 2016 г.,  на e-mail: v.todorova@riopz.com 

или с писмо, на адрес: гр. Пазарджик 4400, ул. „Пейо Яворов“ №1, ет.1, Регионален 

инспекторат по образованието - Пазарджик 

Номинацията трябва да съдържа:  

Описание на дървото – местонахождение и характеристики - вид, възраст, височина, 

обиколка и други особености, неговото състояние, необходими поддържащи мерки. Изпратете 

минимум 3 снимки на дървото в електронен формат, с добра резолюция и кратък 

пояснителен текст. Посочете името на фотографа. 

И най-важното – Разкажете вашата история, спомен, легенда или предание, свързани с 

това дърво.  

Както и информация за номиниращия – име, училище, населено място, възраст, адрес 

за кореспонденция, електронна поща, телефон за връзка. 

Конкурсът не е за литературно есе или литературни умения, нито за фотография. 

Конкурсът е за дървото и неговата история. Номинации за несъществуващи или 

рисувани дървета няма да бъдат разглеждани. Приемат се номинации само за дървета, 

които и днес можем да видим на територията на област Пазарджик.  

Специални за вас, за вашето семейство, приятели, училище, село или град. 

Комисия ще класира и награди трите най-впечатляващи номинации и ще определи 

дърветата, които ще кандидатстват пред МОСВ за статут „защитено” или 

„забележително”, защото са уникални! Ще има и много поощрителни награди! От 

Регионалната инспекция за опазване на околната среда и водите в Пазарджик! 


