Concurso Internacional
”YPEF - Young People in European Forests”
Regras Internacionais do Concurso
Estabelecidas a 22 de Fevereiro de 2011

Os participantes
1. Os participantes do concurso YPEF são crianças de países europeus com idades, dependendo do
país, entre os 12 e os 18 anos, no início do ano lectivo de 2010/2011.
2. Os participantes colaborarão em equipas de dois a três alunos, em que pelo menos um deverá
saber falar inglês.
Os organizadores
3. O Comité Internacional do YPEF deverá ser constituído por representantes das administrações
florestais nacionais e Organizações Não Governamentais do Ambiente que declarem vontade de
organizarem o Concurso. Este será composta por uma ou duas pessoas por instituição.
4. A Comissão Internacional e as Comissões Nacionais do Concurso YPEF irão supervisionar
directamente o funcionamento do Concurso.
5. A Comissão Internacional do YPEF será nomeada pelo Comité Internacional do YPEF. Membros
da Comissão Internacional do YPEF poderão ser cooptados pela Comissão, se necessário.
6. A Comissão Nacional do Concurso YPEF será nomeada pelos membros do Comité Internacional
do YPEF do seu país.
Fase 1 - Nacional
7. As organizações de cada país, representadas no Comité Internacional do YPEF serão coresponsáveis pela organização da Fase Nacional do Concurso.
8. As organizações de cada país, representadas no Comité Internacional do YPEF irão preparar um
conjunto de questões sobre a natureza do seu país. As questões irão incidir sobre a informação
sobre as florestas, em cada um dos países europeus e na Europa como um todo, que consta em
Meet the Forests. O conjunto de questões será constituído por, pelo menos, 50 perguntas.
9. Um conjunto de questões irá ser igualmente preparado pela Comissão Internacional do
Concurso do YPEF. Esta Comissão poderá também preparar conjuntos de questões para os
países que não estão representados no Comité Internacional do YPEF.
10. Na Fase Nacional do Concurso cada equipa de participantes de um país deverá responder à
mesma lista de perguntas.
11. Para a Fase Nacional do Concurso, a Comissão Internacional do Concurso YPEF seleccionará a
lista de questões, por sorteio, separando duas questões de cada conjunto nacional e doze
questões do conjunto Europeu.
12. A Fase Nacional do Concurso terá lugar nas escolas que terão respondido ao apelo lançado pela
Comissão Nacional do Concurso YPEF. A participação no Concurso é voluntária e não necessita
de abranger todos os alunos de uma escola.
13. Os participantes aprenderão para o concurso através da informação disponível em Meet the
Forests e em sítios na Internet, livros e outros materiais produzidos ou aceites pelos membros
do Comité Internacional do Concurso.

1
Sede: Rua de Santa Catarina, 753 | 4000-454 Porto | T_+351 222 073 130/1/2 | F_+351 222 073 139 | geral@forestis.pt | www.forestis.pt
Delegação: Prolongamento à Rua Diogo Dias Ferreira | 5000-559 Vila Real | T_+351 259 371 408 | F_+351 259 371 409 | forestis.vilareal@mail.telepac.pt

Concurso Internacional
”YPEF - Young People in European Forests”
Regras Internacionais do Concurso
Estabelecidas a 22 de Fevereiro de 2011

14. A Fase Nacional do Concurso será realizada em cada país num dia conveniente do semestre da
Primavera do ano lectivo de 2010/2011. Imediatamente antes do dia do Concurso a lista de
questões será enviada para as escolas do respectivo país.
15. As escolas que participarem enviarão os resultados para a Comissão Nacional do Concurso YPEF.
Os resultados serão aí consolidados e o vencedor nacional será a equipa com o maior número
de pontos. A Comissão Internacional do Concurso YPEF estabelecerá o número de equipas que
participarão na Fase Europeia do Concurso tendo por base os resultados dos respectivos países;
16. No país em que mais do que uma equipa tenha obtido o mesmo número elevado de pontos,
poderá ser organizada uma nova Fase Nacional do Concurso, para desempate e decisão do
vencedor final, nos mesmos moldes em que foi realizada a primeira prova. A lista de questões
desta fase de desempate será seleccionada num sorteio análogo entre os conjuntos de
questões enviados anteriormente.
17. As regras detalhadas das Fases Nacionais dos Concursos serão estabelecidas pelas Comissões
Nacionais dos Concursos YPEF;
18. As Fases Nacionais do Concurso YPEF podem diferir de país para país, desde que o Regulamento
Nacional seja reconhecido pelo Comité Internacional do Concurso YPEF como a respectiva Fase
Nacional.

Fase 2 – Europeia
19. Às equipas que participarem na Fase Europeia do Concurso é esperado que conheçam a
natureza dos respectivos países e que a promovam. As suas apresentações deverão ser
preparadas com base nas temáticas sobre a floresta nacional que consta da página Meet the
Forests.
20. As equipas de todos os países encontrar-se-ão no país anfitrião. Estas vão participar em duas
categorias de tarefas. Uma categoria diz respeito à apresentação da natureza do seu país
durante o Workshop do YPEF. A outra categoria é o concurso, organizado pela Comissão
Internacional, com uma lista de questões seleccionadas como no ponto 11. Os pontos em
ambas as categorias são contados de forma igual.
21. O curso e organização do workshop deverá treinar os participantes a cooperarem e discutirem
os problemas da natureza e do meio ambiente acima das fronteiras e barreiras nacionais.
22. A equipa vencedora do Concurso YPEF será escolhida entre as equipas que recomendarem da
forma mais eficaz a beleza do seu país, às restantes equipas, e que também tenha ganho o
concurso de perguntas. A melhor apresentação será nomeada por voto secreto por todos os
alunos participantes.
23. Se existirem dois ou mais vencedores, o vencedor final é a equipa com a melhor apresentação.
24. A língua oficial da Fase Europeia do Concurso é o Inglês.
25. O país anfitrião do Concurso YPEF 2010/2011 é a Polónia.
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