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Ziua Parcului National Buila-Vanturarita 2 Oct 2010
Asociatia Kogayon si Administratia
Parcului National Buila-Vanturarita au
organizat sambata 2 octombrie in
Costesti ziua Parcului National BuilaVanturarita, pentru a doua oara de la
infiintarea acestuia.
Evenimentul a fost dedicat in exclusivitate
copiilor din comunitatile locale ale
parcului, in special celor care au
participat in anii trecuti la activitatile din
programul Ranger Junior al Parcului
National Buila-Vanturarita.
Pe durata acestuia, elevii Scolii Generale Ferigile Costesti si cei din Grupul Scolar
Constantin Brancoveanu din Horezu, membii ai Green Future Eco Clubs
(http://www.greenfutureclubs.com) indrumati de voluntari au participat la mai multe
ateliere de creatie si jocuri cu tematica ecologica.
Materialele realizate de copii de ziua parcului si in cadrul programului de educatie
ecologica Ranger Junior, alaturi de fotografii din cadrul activitatilor vor fi folosite pentru
organizarea unor expozitii in scolile din zona, avand ca scop promovarea de catre copii a
ariilor naturale protejate locale: Parcul National Buila-Vanturarita si Rezervatia Naturala
Muzeul Trovantilor Costesti.
Aceasta activitate a fost organizata de catre Asociatia Kogayon (www.kogayon.ro) si
Administratia P.N. Buila-Vanturarita (www.buila.ro) in cadrul proiectului Promovarea
ariilor naturale protejate de catre tinerii localnici, finantat in cadrul Programului Spatii
verzi – componenta Arii Naturale Protejate 2010 al Fundatiei pentru Parteneriat si MOL
Romania.
Imagini de la ziua parcului:
http://community.webshots.com/album/578712898lGsrSv?vhost=community
http://amosnews.ro/Ziua_Parcului_National_Buila_Vanturarita-29-52884
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Asociatia Kogayon si Administratia Parcului National Buila-Vanturarita au
organizat sambata 2 octombrie in Costesti ziua Parcului National BuilaVanturarita, pentru a doua oara de la infiintarea acestuia.

Evenimentul a fost dedicat in exclusivitate copiilor din comunitatile locale ale parcului,
in special celor care au participat in anii trecuti la activitatile din programul Ranger
Junior al Parcului National Buila-Vanturarita.
Pe durata acestuia, elevii Scolii Generale Ferigile Costesti si cei din Grupul Scolar
Constantin Brancoveanu din Horezu, membrii ai Green Future Eco Clubs
(http://www.greenfutureclubs.com) indrumati de voluntari au participat la mai multe
ateliere de creatie si jocuri cu tematica ecologica.
Materialele realizate de copii de ziua parcului si in cadrul programului de educatie
ecologica Ranger Junior, alaturi de fotografii din cadrul activitatilor vor fi folosite pentru
organizarea unor expozitii in scolile din zona, avand ca scop promovarea de catre copii a
ariilor naturale protejate locale: Parcul National Buila-Vanturarita si Rezervatia Naturala
Muzeul Trovantilor Costesti.
Aceasta activitate a fost organizata de catre Asociatia Kogayon (www.kogayon.ro) si
Administratia P.N. Buila-Vanturarita (www.buila.ro) in cadrul proiectului Promovarea
ariilor naturale protejate de catre tinerii localnici, finantat in cadrul Programului Spatii
verzi – componenta Arii Naturale Protejate 2010 al Fundatiei pentru Parteneriat si MOL
Romania.
http://www.eurovalcea.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=3003:ziuaparcului-naional-buila-vanturarita&catid=75:reportaj&Itemid=83
Ziua Parcului Naţional BuilaVanturarita
Scris de Francisc Szöcs
Luni, 04 Octombrie 2010 17:35
Asociaţia Kogayon şi Administraţia Parcului Naţional Buila-Vanturarita au
organizat, sâmbătă 2 octombrie 2010, în Costeşti, ziua Parcului Naţional BuilaVanturarita, pentru a doua oară de la înfiinţarea acestuia.

Evenimentul a fost dedicat în exclusivitate copiilor din comunităţile
locale ale parcului, în special celor care au participat în anii trecuţi la activităţile din
programul Ranger Junior al Parcului Naţional Buila-Vanturarita.Pe durata acestuia, elevii
Şcolii Generale Ferigile Costeşti şi cei din Grupul Şcolar Constantin Brancoveanu din
Horezu, membrii ai Green Future Eco, îndrumaţi de voluntari au participat la mai multe
ateliere de creaţie şi jocuri cu tematica ecologică.

Materialele realizate de copii de ziua parcului şi în cadrul programului de educaţie
ecologică Ranger Junior, alături de fotografii din cadrul activităţilor vor fi folosite pentru
organizarea unor expoziţii în şcolile din zonă, având ca scop promovarea de către copii a
ariilor naturale protejate locale: Parcul Naţional Buila-Vanturarita şi Rezervaţia Naturală
Muzeul Trovanţilor Costeşti.
Această activitate a fost organizată de către Asociaţia Kogayon şi Administraţia P.N.
Buila-Vanturarita, în cadrul proiectului Promovarea ariilor naturale protejate de către
tinerii localnici, finanţat în cadrul Programului Spaţii verzi – componenta Arii Naturale
Protejate 2010 al Fundaţiei pentru Parteneriat şi MOL România.

http://www.ziare.com/rm-valcea/cultura/ziua-parcului-national-buila-vanturaritasarbatorita-a-doua-oara-1686961
Ziua Parcului National Buila-Vanturarita, sarbatorita a doua oara

Monitorul De Valcea
Asociatia Kogayon si Administratia Parcului National Buila-Vanturarita au organizat, in
week-endul trecut, in Costesti, Ziua Parcului National Buila-Vanturarita. Evenimentul s-a
desfasurat pentru a doua oara de la infiintarea parcului si a fost dedicat, in exclusivitate,
copiilor din comunitatile locale ale parcului, in special celor care au participat in anii
trecuti la activitatile din programul Ranger Junior. Pe durata acestuia, elevii Scolii
Generale Ferigile Costesti si cei din Grupul ...citeste toata stirea
http://www.monitoruldevalcea.ro/actualitate/23868/

Ziua Parcului National Buila-Vânturarita, sarbatorita a doua oara
Asociatia Kogayon si Administratia Parcului National Buila-Vânturarita au organizat, in
week-endul trecut, in Costesti, Ziua Parcului National Buila-Vânturarita. Evenimentul s-a
desfasurat pentru a doua oara de la infiintarea parcului si a fost dedicat, in exclusivitate,
copiilor din comunitatile locale ale parcului, in special celor care au participat in anii
trecuti la activitatile din programul Ranger Junior. Pe durata acestuia, elevii Scolii
Generale Ferigile Costesti si cei din Grupul Scolar Constantin Brâncoveanu (Horezu),
membri ai Green Future Eco Clubs (indrumati de voluntari) au participat la mai multe
ateliere de creatie si jocuri cu tematica ecologica. Materialele realizate de copii, de ziua

parcului si in cadrul programului de educatie ecologica Ranger Junior, impreuna cu
fotografiile cu activitatile desfasurate, vor fi folosite pentru organizarea unor expozitii in
scolile din zona, având ca scop promovarea de catre copii a ariilor naturale protejate
local, respectiv Parcul National Buila-Vânturarita si Rezervatia Naturala Muzeul
Trovantilor Costesti. Aceasta activitate a fost organizata de Asociatia Kogayon si
Administratia P.N. Buila-Vânturarita, in cadrul proiectului "Promovarea ariilor naturale
protejate de catre tinerii localnici", finantat in cadrul Programului Spatii Verzi –
componenta Arii Naturale Protejate 2010, al Fundatiei pentru Parteneriat si MOL
România. (L.I.)
http://www.centruldepresa.ro/node/746576

Ziua Parcului Naţional Buila-Vanturarita
04 Octombrie 2010, Valcea, Sursa: eurovalcea.ro
Asociaţia Kogayon şi Administraţia Parcului Naţional Buila-Vanturarita au organizat,
sâmbătă 2 octombrie 2010, în Costeşti, ziua Parcului Naţional Buila-Vanturarita, pentru a
doua oară de la înfiinţarea acestuia. Evenimentul a fost dedicat în exclusivitate copiilor
din comunităţile locale ale parcului, în special celor care au participat în anii trecuţi la
activităţile din programul Ranger Junior al Parcului Naţional..
http://viatavalcii.ro/articol.php?ID=71077
La Costesti s-a marcat Ziua Parcului National Buila-Vanturarita
Sambata, 2 octombrie a.c., in localitatea Costesti s-a sarbatorit Ziua Parcului National
Buila-Vanturarita. Evenimentul a fost dedicat in exclusivitate copiilor din comunitatile
locale ale parcului, in special celor care au participat in anii trecuti la activitatile din
programul Ranger Junior al Parcului National Buila-Vanturarita. Astfel, elevii Scolii
generale Ferigile din Costesti si cei de la Grupul Scolar „Constantin Brancoveanu” din
Horezu, membri ai „Green Future Eco Clubs”, indrumati de voluntari, au participat la mai
multe ateliere de creatie si jocuri cu tematica ecologica. Materialele realizate de copii cu
prilejul celebrarii Zilei Parcului National Buila-Vanturarita si in cadrul programului de
educatie ecologica Ranger Junior, alaturi de fotografii din cadrul activitatilor, vor fi
folosite pentru organizarea unor expozitii in scolile din zona, avand ca scop promovarea
de catre copii a ariilor naturale protejate locale: Parcul National Buila-Vanturarita si
Rezervatia Naturala Muzeul Trovantilor Costesti. Aceasta activitate a fost organizata de
catre Asociatia Kogayon si Administratia Parcului National Buila-Vanturarita in cadrul
proiectului „Promovarea ariilor naturale protejate de catre tinerii localnici”, finantat in
cadrul Programului „Spatii verzi” – componenta Arii Naturale Protejate 2010 al Fundatiei
pentru Parteneriat si MOL Romania. Laura Zamfiroiu

http://www.ramnic.ro/articole/ziua-parcului-national-buila-vanturarita-32216/2010-10-06
Ziua Parcului Naţional Buila-Vânturariţa

Asociaţia Kogayon şi Administraţia Parcului Naţional
Buila-Vânturariţa au organizat, sâmbată 2 octombrie, în Costeşti, ziua Parcului Naţional
Buila-Vânturariţa, pentru a doua oară de la înfiinţarea acestuia.
Evenimentul a fost dedicat în exclusivitate copiilor din comunităţile locale ale parcului,
în special celor care au participat în anii trecuţi la activităţile din programul Ranger
Junior al Parcului Naţional Buila-Vânturariţa.
Pe durata acestuia, elevii Şcolii Generale Ferigile Costeşti şi cei din Grupul Şcolar
Constantin Brâncoveanu din Horezu, membrii ai Green Future Eco Clubs îndrumaţi de
voluntari au participat la mai multe ateliere de creaţie şi jocuri cu tematică ecologică.
Materialele realizate de copii de ziua parcului şi în cadrul programului de educaţie
ecologică Ranger Junior, alături de fotografii din cadrul activităţilor vor fi folosite pentru
organizarea unor expoziţii în şcolile din zonă, având ca scop promovarea de către copii a
ariilor naturale protejate locale: Parcul Naţional Buila-Vânturariţa şi Rezervaţia Naturală
Muzeul Trovanţilor Costeşti.
Această activitate a fost organizată de către Asocia-ţia Kogayo şi Administraţia P.N.
Buila-Vânturariţa (www.buila.ro) în cadrul proiectului Promovarea ariilor naturale
protejate de către tinerii localnici, finanţat în cadrul Programului Spaţii verzi –
componenta Arii Naturale Protejate 2010 al Fundaţiei pentru Parteneriat şi MOL
România.
(A.T&C.C)
http://www.curierul.ro/index.php?domeniu=Eveniment&idarticol=92500&theway=artico
l&j=0&inf=1680&sup=92500&num=66
Activităţi ecologice de Ziua Parcului Naţional Buila-Vânturariţa
În comuna Costeşti, sâmbătă, 2 octombrie, a fost sărbătorită Ziua Parcului Naţional
Buila-Vânturariţa, pentru a doua oară de la înfiinţarea acestuia. Evenimentul a fost
organizat de Asociaţia Kogayon şi administraţia parcului, fiind dedicat, în primul rând,
copiilor din comunităţile locale ce au participat în anii trecuţi la activităţile din cadrul
programului Ranger Junior. Pe durata acestuia, elevii Şcolii Generale „Ferigile” Costeşti
şi cei din Grupul Şcolar „Constantin Brâncoveanu” din Horezu, membrii ai Green Future
Eco Clubs, îndrumaţi de voluntari au participat la mai multe ateliere de creaţie şi jocuri
cu tematică ecologică. Materialele realizate de copii de ziua parcului şi în cadrul
programului de educaţie ecologică Ranger Junior, alături de fotografii din cadrul
activităţilor vor fi folosite pentru organizarea unor expoziţii în şcolile din zonă, având ca
scop promovarea de către copii a ariilor naturale protejate locale: Parcul Naţional BuilaVânturariţa şi Rezervaţia Naturală Muzeul Trovanţilor Costeşti. Această activitate a fost

organizată în cadrul proiectului „Promovarea ariilor naturale protejate de către tinerii
localnici”, finanţat în cadrul Programului „Spaţii verzi” – componenta Arii Naturale
Protejate 2010 al Fundaţiei pentru Parteneriat şi MOL România.
Alexandra CÎRSTEA
http://www.impactreal.ro/index.php?searchword=buila&option=com_search&Itemid=
Ziua Parcului Buila Vanturarita, sarbatorita la
Costesti
Data publicarii: 05-10-10
Asociaţia Kogayon şi Administraţia
Parcului Naţional Buila-Vânturarita au
organizat sâmbătă, 2 octombrie, la
Costeşti, Ziua Parcului Naţional BuilaVânturariţa, pentru a doua oara de la
înfiinţarea acestuia. Evenimentul a fost
dedicat în exclusivitate copiilor din
comunităţile locale ale parcului, în special
celor care au participat în anii trecuţi la
activităţile din programul Ranger Junior
al parcului naţional. Pe durata acestuia,
elevii Şcolii Generale Ferigile Costesti şi
cei din Grupul Şcolar Constantin
Brâncoveanu din Horezu, membri ai Green Future Eco Clubs, îndrumaţi de voluntari, au
participat la mai multe ateliere de creaţie şi jocuri cu tematică ecologică.
Materialele realizate de copii de ziua parcului şi în cadrul programului de educaţie
ecologică Ranger Junior, alături de fotografii din cadrul activităţilor vor fi folosite pentru
organizarea unor expoziţii în şcolile din zonă, având ca scop promovarea de către copii a
ariilor naturale protejate locale: Parcul Naţional Buila-Vânturariţa şi Rezervaţia Naturală
Muzeul Trovanţilor Costeşti. Activităţile au fost organizate de către Asociaţia Kogayon şi
Administraţia P.N. Buila-Vânturariţa, în cadrul proiectului „Promovarea ariilor naturale
protejate de către tinerii localnici”.
M.R.

