REGULAMIN KONKURSU
Ogólnopolski Konkurs Drzewo Roku
1. Organizator.
Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Drzewo Roku jest Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub
Gaja z siedzibą w Wilkowicach, ul. Nad Wilkówką 24.
2. Cel Konkursu.
Celem Konkursu jest zwrócenie uwagi na rolę drzew w naszym Ŝyciu, wzmocnienie świadomości
społecznej w odniesieniu do środowiska, w którym Ŝyjemy oraz wyłonienie najwaŜniejszego,
najciekawszego, najbardziej lubianego i cenionego przez społeczności lokalne drzewa w naszym kraju.
Poszukujemy drzewa z historią, która pobudza wyobraźnię i scala wspólnotę osób mieszkających w danym
regionie.
3. Warunki uczestnictwa w Konkursie.
a/ Uczestnikami konkursu mogą być wszystkie podmioty (m.in. placówki oświatowe, nadleśnictwa,
samorządy, instytucje, firmy, organizacje, osoby prywatne)
b/ Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie do Klubu Gaja (pocztą lub e-mailem) zgłoszenia
zawierającego następujące informacje na temat nominowanego przez uczestników konkursu drzewa:
- opis miejsca, w którym rośnie drzewo ( ulica, miejscowość, gmina, województwo)
- dane właściciela terenu na którym rośnie drzewo
- gatunek drzewa
- cechy drzewa (m.in. jego szacunkowy wiek i wysokość, obwód na wysokości 1,3 m nad powierzchnią
ziemi)
- historię drzewa (moŜe być związany z nim mit, legenda, dane historyczne lub czyjaś relacja, być moŜe
obecność drzewa wiąŜe się z najnowszymi wydarzeniami waŜnymi dla społeczności lokalnej stanowiącymi
jednak historię juŜ zakończoną)
- zdjęcie drzewa ( zalecamy aby na zdjęciu znajdowało się nie tylko samo drzewo, ale takŜe osoby go
nominujące) lub rysunek drzewa
- dane kontaktowe zgłaszającego (nazwa placówki, urzędu, organizacji, imię i nazwisko osoby
odpowiedzialnej , adres korespondencyjny, numer telefonu, e-mail)
- sugerujemy zapytanie właściciela terenu, na którym rośnie drzewo, czy zgadza się aby zostało ono
zgłoszone do konkursu
4. Organizacja i przebieg konkursu
a/ Ogłoszenie konkursu - wrzesień 2010 roku
b/ Termin nadsyłania zgłoszeń - 30 listopad 2010 roku
c/ Wybór 16 finałowych drzew – grudzień 2010 roku. Spośród nadesłanych zgłoszeń jury (w składzie:
przedstawiciel Klubu Gaja, biolog, leśnik, fotograf, dziennikarz) wybierze 16 drzew, które przejdą do finału i
wezmą udział w publicznym głosowaniu. Przy ocenie zgłoszeń pod uwagę będą brane w kolejności
następujące kryteria: historia związana z danym drzewem, znaczenie drzewa dla danego miejsca, osoby lub
grupy osób, które je nominowały, szczególne cechy danego drzewa oraz jego gatunek.
d/ Dokumentacja 16 finałowych drzew - styczeń–maj 2011 roku. Klub Gaja sporządzi dokumentację
fotograficzną 16 finałowych drzew oraz spotka się z uczestnikami konkursu -. Wszystkie finałowe drzewa
zostaną zaprezentowane na stronie internetowej Klubu Gaja www.klubgaja/drzewo_roku/
e/ Publiczny proces głosowania na Drzewo Roku poprzez stronę www.klubgaja/drzewo_roku/ do 30 czerwca 2011 roku. Do udziału w głosowaniu zapraszamy wszystkich chętnych.
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f/ Ogłoszenie zwycięzcy – Drzewa Roku – lipiec 2011 roku
g/ Wręczenie nagród – październik 2011 roku. Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się podczas
inauguracji 9.edycji Święta Drzewa (programu edukacji ekologicznej Klubu Gaja) w Warszawie. Zaproszone
zostaną osoby, które zgłosiły zakwalifikowane do finału drzewa. Statuetka „Drzewo Roku” oraz dyplomy
dla finałowych drzew zostaną wręczone przedstawicielom władz samorządowych, na których terenie
znajdują się zwycięzcy.

