În fiecare an, pe 22 martie sărbătorim Ziua Mondială a Apei (World Water Day). Tema din acest an vizează
calitatea apelor subterane prin explorarea, protejarea şi utilizarea durabilă a apelor subterane şi are titlul "Apa
subterană: să facem invizibilul vizibil! (Groundwater: making invisible visible!)"
Vă invităm la prima ediție a concursului cu titlul ,,Apa – sursa vieții”, organizat de către Colegiului Tehnic
Ioan C. Ștefănescu, în parteneriat cu Agenția pentru Protecția Mediului Iași, Universitatea de Științele Vieții
,,Ion Ionescu de la Brad” din Iași și Centrul de colectare deșeuri electrice și electronice ECOarena. Concursul
işi propune să atragă atenția asupra rolului vital al apelor subterane pentru mediul înconjurător şi sănătatea
umană.

Vă invităm să urmăriți activitățile creative ale elevilor noștri și așteptăm cu interes sugestiile și întrebările
dumneavoastră!
Regulament:
✓ Concursul se adresează elevilor Colegiului Tehnic Ioan C. Ștefănescu, din clasele 9-11 liceu zi și 9-11
școală profesonală indiferent de forma și domeniul pe care-l urmează.
✓ Secțiunile concursului ,,Apa - sursa vieții’’ sunt:
• Desen (acuarelă, ulei, creioane colorate, coli de bloc de desen, pânză etc.)
• Machete (polistiren, plastic, lemn etc.)
• postere
✓ Fiecare participant poate înscrie maxim o lucrare pentru fiecare secțiune.
✓ Toate lucrările trebuie să fie originale, fără a încălca drepturile de autor.

✓ Lucrările trebuie să se încadreze în tema: ,,Apa - sursa vieții’’, modul de realizare (eventual prelucrare)
nu este unul prestabilit, participantului revenindu-i liberatea de a se exprima în variate forme.
✓ Lucrările vor fi predate în format fizic, către domnii profesori coordonatori, până pe data de 21 03 2022,
până la orele 14:00. Fiecare lucrare va fi etichetată pe verso cu numele participantului, clasa, titlul lucrării și
profesorul coordinator.
✓ Jurizarea se va realiza în data de 22 Martie 2022, decizia membrilor juriului fiind definitivă. Premierea va
fi în data de 22 03 2022, în sala de festivități.
✓ Se vor acorda premiile: 1, 2, 3 și cate o mențiune pentru fiecare secțiune a concursului.
✓ Prin însăși înscrierea la concurs a lucrărilor, transmise, participanții își oferă acordul publicării acestora,
iar organizatorul nu va răspunde de preluarea sau folosirea lor în alte scopuri de către persoane terțe.

