Manifestările acestui an se derulează sub egida sloganului

MIJLOACE DE EXISTENŢĂ DURABILĂ
CONCURS FOTO DESCHIS PARTICIPANŢILOR CU VÂRSTE
CUPRINSE ÎNTRE 15-24 ANI

Zonele umede sunt esenţiale pentru existenţă durabilă...
Viziteaza o zonă umedă, prinde o imagine cit mai sugestiva si participa la concursul
deschis intre 2 februarie şi 2 martie 2016. Încarcă poza accesând acest link
http://www.worldwetlandsday.org/en/photo-contest , începând cu data de 2 februarie
2016 şi ai şansa de a câştiga un zbor gratuit într-o zonă umedă oriunde în lume, şansă
oferită de Star Alliance Biosphere Connections. Concursul de fotografie este adresat
persoanelor cu vârsta cuprinsă între 15-24 ani.
Condiţii pentru a participa la concursul de fotografie:
1.Fotografia trebuie făcută într-o zonă umedă şi trebuie să capturaţi imagini cu felul în
care trăiesc oamenii în zonele umede.
2.Fotografia trebuie să fie în format digital. Numai fotografiile trimise online vor fi
eligibile. Fotografiile printate si expediate nu vor fi acceptate în cadrul acestui concurs.
3. Toate formatele electronice trebuie trimise în format JPEG SAU JPG cu o capacitate
maximă de 5MB.

4. Fotografia trebuie să fie originală şi făcută de persoana înscrisă în concurs.
5.Toate fotografiile trebuie trimise şi primite până la data de 2 martie 2016, ora 00.00.
6. O persoană poate trimite maxim 3 fotografii. Poţi afla toate condiţiile de participare
accesând acest link. http://www.worldwetlandsday.org/photo-contest/conditions
EVENIMENTELE DEDICATE ZILEI ZONELOR UMEDE
2 FEBRUARIE 2016
În acelaşi fel, ca şi în anii trecuţi, evenimentele se vor desfăşura sub egida unui slogan,
cel anunţat anul acesta, fiind Sustainable Livelihoods- Mijloace de existenţă durabilă.
Ţările membre şi participante sunt invitate să organizeze acţiuni şi evenimente, menite
să încurajeze conservarea zonelor umede, ca mijloace de dezvoltare durabilă pentru
viitor. Materiale de profil, cu mesajele respective, le puteţi găsi şi descărca
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următorul link http://www.worldwetlandsday.org/en/. Tot aici veţi găsi şi un buton de
acces pentru încărcarea evenimentelor pe care urmează să le organizaţi.
Puteţi să scrieţi şi povestea unei zone umede, pe care o cunoaşteti, sigur povestea
voastră
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http://www.worldwetlandsday.org/en/stories

,,Zone umede pentru viitorul nostru’’- Concurs de fotografii 2015
România s-a clasat pe locul trei, după Franţa şi Japonia, în clasamentul
activităţilor raportate de Părţile Contractante ale Convenţiei cu ocazia Zilei
Mondiale a Zonelor Umede , aşa cum rezultă din Raportul prezentat de
Secretariatul Ramsar la cea de-a 51-a Reuniune a Comitetului Permanent Ramsar.

