Конкурс малюнків «Ліси поруч з нами»
З нагоди Міжнародного дня лісу, Національне представництво FSC в Україні за сприяння
громадської спілки «Асоціація відповідальних лісопромислових підприємств України» з 15
лютого – 15 березня проводиться конкурс малюнків «Ліси поруч з нами». Запрошуємо
учнівську молодь всієї України взяти участь в конкурсі.
Мета конкурсу: Формування свідомої позиції молоді щодо питань відповідального
лісогосподарювання, турботливого відношення до лісів України, а також популяризація
сталого способу життя та користування лісовими продуктами.
Умови конкурсу:
Конкурсні роботи повинні відображати усвідомлення необхідності відповідального ведення
лісового господарства, невиснажливого і постійного користування лісовими ресурсами,
активного залучення громадян до вирішення комплексу екологічних, соціальних і
економічних проблем, заклик до турботливого ставлення до лісів і переходу до сталого
споживання.
На конкурс подають малюнки у довільній графічній, живописній формах, виконані олівцями,
олійними, акварельними фарбами чи гуашшю, також допускаються роботи виконані в
графічних редакторах.
До роботи має бути подана наступна інформація:





назва роботи;
прізвище, ім’я, по батькові та дату народження автора;
місце проживання (повну адресу) автора, контактний телефон, електронну адрес (при
наявності);
назву навчального закладу;

Усі роботи конкурсантів будуть розміщені для голосування 21 березня в Міжнародний день
лісів на сторінці FSC Ukraine в мережі Facebook (https://www.facebook.com/FSC.Ukraine/).
Голосування буде тривати до 4 квітня 12:00. Три роботи, що отримають найбільшу кількість
електронних голосів (лайків) і будуть визначенні як переможці конкурсу та нагороджені
призами та дипломами. Призами є FSC сертифіковані меблі.
Перше місце: 2 крісла-гойдалки «Оледо» виробництво компанії «ЕНО-Меблі»
Друге місце: стілець виробництва компанії «ВГСМ»
Третє місце: розкладний стілець виробництва компанії «ЕНО-Меблі».
Переможців буде названо 4 квітня о 13:00.
Роботи до 15 березня 2017 року надсилаються: 03041, м. Київ, вул. Генерала Родимцева 19,
корпус 1, оф. 61, Національне представництво FSC в Україні.
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Роботи не повертаються. Наданням роботи на Конкурс малюнків автор підтверджує повну згоду з умовами
конкурсу, а також згоду на публікацію твору (конкурсної роботи) без будь-яких претензій щодо авторського права
у подальшому. Роботи можуть бути використані Національним представництвом FSC в Україні на власний
розсуд.

