Regulamin akcji „Zaadoptuj drzewo”
(projekt adresowany do wszystkich, głównie młodzieży)

1. Wybierz drzewo (lub kilka drzew), najlepiej stare; określ jego gatunek, oceń wiek i
stan oraz wymiary: obwód pnia (na wysokości 1,20 m), wysokość (metodą
porównawczą lub geometrycznie).
2. Zgłoś drzewo organizatorom akcji wypełniając formularz (załącznik)
3. Otrzymaną tymczasową tabliczkę zamocuj do drzewa w widocznym miejscu.
4. Zrób zdjęcie i powtarzaj te zdjęcia regularnie o różnych porach roku. Zbadaj
historię tego drzewa, kto je posadził i kiedy, czy wiąże się z nim jakaś historia,
legenda. Sprawdź, czy nic mu nie zagraża, zwłaszcza, czy nie grozi mu
nierozumny człowiek. Może na drzewie jest gniazdo ptaka, jakiego? Może dziupla
jest zamieszkana przez wiewiórkę? Nadaj imię swojemu drzewu. Uporządkuj
otoczenie drzewa. Napisz krótki esej o tym drzewie, o jego „korzeniach”, o
dziejach, których było świadkiem, o tym, co dla niego zrobiłeś.
5. Przekaż swoją pracę organizatorom akcji do końca lutego kolejnego roku akcji.
6. Wszystkie prace będą ocenione i nagrodzone metalowymi tabliczkami. Autorzy
trzech najciekawszych opracowań, pomysłów i prac plastycznych (fotografii,
rysunków itp.) otrzymają tabliczki: „złotą”, „srebrną” i „brązową” oraz nagrody
rzeczowe. Autorzy pozostałych prac, które spełniły wymagania regulaminu akcji,
dostaną tabliczki „żelazne”. Wszystkie prace zostaną pokazane na wystawie w
świetlicy wiejskiej. Uroczystość wręczenia nagród i otwarcia wystawy będzie się
odbywała co roku podczas obchodów „Imienin Wojcieszyna”.
7. Akcja ma charakter ciągły i będzie prowadzona aż do odwołania. Podsumowanie
kolejnego roku akcji i rozdanie nagród dla uczestników i przyjęcie ich do Klubu
Przyrodników będzie odbywać się zawsze podczas „Imienin Wojcieszyna”.
Weź udział w konkursie, w którym wygrasz dla swojego drzewa tabliczkę o treści np.:
Jesion wyniosły
(Fraxinus excelsior L.)

Imię drzewa: „Tur”
posadzone ok. 1915 r.
obwód pnia 180 cm, wysokość ok. 18 m.
Opiekun drzewa: Bartosz Nowak z Wojcieszyna
Akcja „Zaadoptuj drzewo” finansowana przez:
……………………………………………… oraz
Sołectwo Wojcieszyn
Jesiony przydrożne z Wojcieszyna tworzą aleję, którą zostanie uroczyście objęta
opieką sołectwa podczas Imienin Wojcieszyna. Zaadoptowane drzewa zostaną
wpisane do specjalnego rejestru drzew prowadzonego przez sołectwo Wojcieszyn.
O akcji powiadomi się Gminę oraz Starostwo i Powiatowy Zarząd Dróg.

Formularz zgłoszenia drzewa do akcji „Zaadoptuj drzewo”

Imię i nazwisko zgłaszającego: …………………………………………………….
Data urodzenia: …………………………
Adres zamieszkania: ………………………………………………………………….
Chcę zaopiekować się drzewem: gatunek…………………………………………
Przybliżony rok posadzenia: ………….
Lokalizacja drzewa: …………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………
Kondycja drzewa: ……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………
Krótki opis drzewa: ……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Imię drzewa: ……………………………
Motywacja przystąpienia do akcji: ………………….………………………………
…………………………………………………………………………………………..

Oświadczenie
Oświadczam, że znany mi jest regulamin akcji i zobowiązuję się do jego
przestrzegania. W przypadku rezygnacji z udziału w akcji, powiadomię o tym fakcie
organizatorów, aby drzewo nie pozostało bez opieki.

Data zgłoszenia:
…………………….
…………………………………..
(podpis: imię i nazwisko)

