11 юли 2011 г., София

4-та поредна година фондация „ЕкоОбщност” събира в
конкурс истории за дървета
Новото тази година: специално внимание ще обърне на
вековните дървета в София, които пазят спомен за
исторически фигури и събития
За четвърта поредна година стартира конкурсът „Дърво с корен” на
фондация „ЕкоОбщност”, който цели да достигне и докосне повече хора с
истории за любими дървета, отпечатали се в живота ни - с истории от
детството, спомени за запазени родове, израстването, приятелството,
природата и родното място. Да ни накара да се вгледаме във величествените
стволове и гъстата сянка на зеленото богатство около нас и да проявяваме
повече грижа за опазването му.
Тази година номинации се приемат до 15 септември, 2013 г. за
следните 4 категории в конкурса:




Дърво с корен – водещата категория, която ще осигури преглед и
грижа за дървото-победител, а то ще представи и България в
международния конкурс „Европейско дърво на годината 2014”.
Млад природолюбител – за дървета, номинирани от младежи,
младежки групи, ученически клубове, училища или детски градини
Дърво с бъдеще – за номинации на млади дръвчета, за които
някой полага грижа и подпомага развитието им

Новото в тазгодишния конкурс е, че включва специална категория за
вековни дървета на територията на София


„Вековните дървета говорят”.
Целта й е да насочи вниманието на обществото към столетните
пазители на паметта за исторически личности и събития. Също
така, инициативата очаква да насочи вниманието на отговорните
институции, ангажирани с опазването на вековните дървета у нас,
към състоянието на дърветата и необходимостта от редовен
преглед и мерки за поддръжката им. Вековните дървета са ценни
не само за биоразнообразието и местообитанията. Те пазят
спомен за миналото ни и събират около себе си хора и общности.

Чрез номинациите на вековни дървета от София участниците в
конкурса ще спомогнат не само софиянци, но и гостите на града и
всички българи да научат къде в старопрестолния град могат да
посетят дървета, засадени от видни исторически личности;
дървета, които са приютявали под сенките си водещи творци
(напр. Славейковите дъбове в Лозенец, под които Славейков е
написал някои от най-известните си произведения и където са се
срещали четворката от кръга „Мисъл” – Пенчо Славейков, Пейо
Яворов, Петко Тодоров, д-р Кръстев, както и Мара Белчева, Боян
Пенев и други общественици).
Победителите в категориите „Млад природолюбител” и „Дърво с
бъдеще” ще определи журито на конкурса. То ще излъчи и 3 вековни дървета
от София, които ще се състезават за гласовете на публиката, за да станат
победител в категория „Вековните дървета говорят”.
Журито ще посочи и 10-те най-интересни дървета с истории от цялата
страна, за които всеки ще може да гласува онлайн, за да бъде избран
победителят в конкурса „Дърво с корен”.
Гласуването ще се осъществи онлайн и ще се проведе от 1 октомври до
1 ноември, 2013 г., на страницата на фондация „ЕкоОбщност” – www. bepfbg.org.
Конкурсът е отворен за участници от всички възрасти и занятия – деца,
младежи, възрастни. Допуска се и участие на групи по интереси, напр. клубове
(вкл. професионални, младежки, ученически, др.), неформални групи и
институции, организации, фирми.

Конкурсът „Дърво с корен” на Фондация „ЕкоОбщност” се провежда с подкрепата на Мтел Еко Грант, „Адвенчър нет”,
National Geographic Bulgaria и NG Kids Bulgaria
„Вековните дървета говорят” се осъществява в партньорство с Фондация „Пясъчен часовник” и Сдружение „Див рошков”

Допълнителна информация
Как можете да номинирате дърво за участие в конкурса?
Изпратете до 15 септември, 2013 г. на ел. адрес tree@bepf-bg.org
информация за номинираното дърво или група дървета, както следва:


за категории „Дърво с корен 2013”, „Млад природолюбител” и
„Дърво с бъдеще” – изпратете една номинация, съдържаща:
1.
Вашата история за дървото.
2.
Най-малко 3 снимки на дървото в електронен вид, с добро
качество и кратък пояснителен текст към всяка снимка.
3.
Местоположение на дървото – по възможност с GPS
координати.
4.
Характеристика на дървото – вид, височина, обиколка,
възраст.
5.
Информация за номиниращия – име и населено място,
възраст, адрес за кореспонденция, електронна поща, телефон за
връзка.



за категория „Вековните дървета говорят” – изпратете една
номинация, съдържаща:
1.
История на дървото, която сте научили – връзка с историческо
събитие, личности
2.
Най-малко 3 снимки на дървото в електронен вид, с добро
качество и кратък пояснителен текст към всяка снимка.
3.
Местоположение на дървото – по възможност с GPS
координати.
4.
Характеристика на дървото – вид, височина, обиколка,
възраст.
5.
Информация за номиниращия – име и населено място,
възраст, адрес за кореспонденция, електронна поща, телефон за
връзка.

Как можете да гласувате за избор на победител в категориите
„Дърво с корен” и „Вековните дървета говорят”?
Следете Интернет страницата на фондация „ЕкоОбщност”
(www.bepf-bg.org) или фейсбук групата Конкурс „Дърво с корен”. Там ще бъде
обявено началото на гласуването за избор на дърво победител във всяка от
двете категории. Гласуването ще се проведе от 1 октомври до 1 ноември 2013
г.

Награди
Дървото победител в „Дърво с корен 2013” ще получи специализирана
грижа за подобряване на състоянието му. То също така ще има привилегията
да представи България в конкурса „Европейско дърво на годината 2014”.
Наградите за участниците, номинирали дърветата-победители в
допълнителните три категории - „Дърво с бъдеще”, ”Млад природолюбител” и
“Вековните дървета говорят” – ще бъдат определени с томбола, която ще се
проведе на церемонията по награждаване. Наградите за тях ще бъдат:
рафтинг приключение, осигурено от „Адвенчър нет”, абонамент за списание
National Geographic Kids Bulgaria или раница за града/планината (по избор).
ВСИЧКИ НОМИНАЦИИ ЩЕ БЪДАТ КАЧЕНИ И ВИДИМИ И ВЪВ ФЕЙСБУК ГРУПАТА НА
КОНКУРСА, ЗАЕДНО С ПЪРВОТО ИМЕ И НАСЕЛЕНОТО МЯСТО НА НОМИНИРАЩИЯ ИЛИ
НОМИНИРАЩИТЕ, ОСВЕН АКО АВТОРИТЕ ИЗРИЧНО НЕ ЗАЯВЯТ ЖЕЛАНИЕ ДА НЕ БЪДАТ
ПУБЛИКУВАНИ.

