
 

Grădina Zoologică din Tîrgu-Mureș 

în data de 22 aprilie 2017, de Ziua Pământului 

 lansează concursul de scris povești  

„Fiecare animal este special” 

organizat în cadrul campaniei „Lasă-l să se dezvolte!”  

 

Natura are nevoie de fiecare ființă: de la cei mari până la cei mici!  

De ce este avantajos dacă avem insecte în grădina noastră, dacă avem râme în sol sau cresc flori 

sălbatice din incinta grădinii? 

Știați că natura este un loc special plin cu viețuitoare, animale și plante deosebite. Însă 

varietatea naturii dispare foarte ușor dacă nu o protejăm. 

Mulți consideră, că doar junglele și savanele îndepărtate dau adăpost pentru viețuitoare și plante, 

dar credeți-mă că și animalele și plantele din jurul nostru sunt la fel de importante. Ca să avem 

animale în preajma noastră trebuie să le oferim ascunzișuri și adăposturi ca să le protejeze. 

Pentru aceste lucruri puteți obține idei de pe punctul campaniei „Lasă-l să se dezvolte!” din 

incinta Grădinii Zoologice Tîrgu-Mureș și de pe site-ul grădinii (www.zootirgumures.ro). 

 

Scopul acestui concurs este de a atrage atenția oamenilor asupra valorilor naturale din jurul 

nostru și pentru importanța protejării acestor valori.  

Realizăm faptul că vedem mai multe animale pe ecrane decât cu ochiul liber.  

Dar acesta este o direcție greșită! 

Să admirăm când buburuza își ia zborul de pe degetul nostru, când furnica umblă pe piciorul 

nostru și când firul de iarbă ne mângâie obrazul.  

 

Dacă ai simțit și tu la fel, scrie povestea ta! 

 

 

 
 



 

Tematica: natura din jurul nostru, descoperirea și protejarea acestor viețuitoarelor  

 

La ce lucrare ne așteptăm? O poveste relatată cu ilustrațiile autorului. 

 

Concurenții: Copii între 8-12 ani 

Nu este taxă de participare. 

 

Cerințele relatării: 

Un autor poate trimite o poveste care respectă tematica și scopul concursului, maximum o pagină 

A4, în document word. Ilustrațiile trebuie să fie corelate cu povestea. 

 

Anexele: 

Datele autorului (Anexa numărul 1) 

Declarație (Anexa numărul 2), prin care reprezentantul legal al autorului își dă acordul ca 

opera să fie folosită de Grădina Zoologică din Tîrgu-Mureș fără a-i oferi recompensă. Adeverește 

că opera trimisă este creația proprie a minorului și opera niciodată nu a fost publicată în nici-o 

formă și nu are drepturi de autor. 

 

Termenul limită de trimitere a lucrărilor: 22 mai 2017, Ziua Biodiversității. Până la această 

dată trebuie să ajungă în Grădina Zoologică din Tîrgu-Mureș poveștile pe hârtie cu anexele și în 

format electronic pe adresa de e-mail a persoanei de contact.  

 

Persoana de contact: 

Halmágyi Ildikó 

E-mail: biroild@gmail.com 

 

Premierea: Autorii celor mai bune 20 de povești în limba română și 20 de povești în limba 

maghiară vor participa la Tabăra Zoo între 26 iunie-1 iulie 2017 (limba maghiară) și între 10-15 

august 2017 (limba română), zilnic între orele 9-13. 

Decernarea premiilor va avea loc în Grădina Zoologică din Tîrgu-Mureș de Ziua Copiilor, 1 

iunie 2017. Câștigătorii vor fi contactați. 

mailto:biroild@gmail.com


 

Anexa numărul 1. számú melléklet 

 

Datele autorului/ Alkotói elérhetőség 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datele autorului/ Az alkotó adatai 

Nume și prenume/ Vezeték- és keresztnév: …………………………………………………….... 

Vârsta/ Életkor: …………………………………………………………………………………... 

Adresa/ Lakcím: ………………………………………………………………………………..… 

Școala/ Iskola: ……………………………………………………………………………………. 

Clasa/ Osztály: ……………………………………………………………………………………. 

 

Date învățător/diriginte 

Nume și prenume/ Vezeték- és keresztnév: ……………………………………………...………. 

Numărul de telefon/ Telefonszám: ……………………………………………………….……… 

Adresa de e-mail/ E-mail cím: ……………………………………………………………………. 

 

 

Reprezentantul legal al autorului/ Az alkotó törvényes képviselője 

Nume și prenume/ Vezeték- és keresztnév: ……………………………………………………… 

Adresa/ Lakcím: .............................................................................................................................. 

Numărul de telefon/ Telefonszám: ……………………………………………………………….. 

Adresa de e-mail/ E-mail cím: ……………………………………………………………………. 

 



 

Anexa numărul 2. számú melléklet 

 

 

Declarația reprezentantului legal 

 

 

 

Subsemnat(a)..................................................................................................... (nume și prenume), 

domiciliat(ă) în ……….……………………………………………………………………………, 

având următoarele date personale CI seria … număr ……………., CNP ……………………..,  

dau acordul ca opera trimisă la concursul de scris povești „Fiecare animal este special” 

organizat în cadrul campaniei „Lasă-l să se dezvolte!” de Grădina Zoologică din Tîrgu-Mureș să 

fie publicată de Grădina Zoologică din Tîrgu-Mureș fără nici o pretenție, cu numele copilului 

meu.  

 

 

Cu semnătura garantez că povestea cu titlul …………………………………………………… 

este creația proprie a copilului meu, și dețin dreptul de folosință fără orice restricție și declar că 

opera copilului niciodată nu a fost publicată în nici o formă. Precizez că nu pretind de a fi plătit 

de către Grădina Zoologică din Tîrgu-Mureș.  

 

 

 

Localitatea: ………………………………..,  

Data: ……..……………………………….. 

Numele și prenumele reprezentantului legal 

……………………………………………. 

 

Semnătura reprezentantului legal 


