Regulament general de participare la „Împăduriri Cu Verdelen SUS”
Data: 15.03.2016
Inspirat după regulamentul de participare la împăduriri al Tăsuleasa Social.

Condiţiile de participare la activităţile de împădurire de primăvară sau toamnă împreună
cu Asociația “Cu Verdelen SUS” vor fi respectate pe proprie răspundere.
Asociația îşi rezervă dreptul de a renunţa la serviciile voluntare ale participanţilor care
nu îndeplinesc condiţiile de mai jos sau încalcă voit regulamentul de faţă. Asociația îşi
rezervă dreptul să facă orice schimbare în programele organizate, în cazuri
excepţionale şi din motive obiective; schimbările în program vor fi anunţate ulterior pe
siteul/pagina de Facebook Cu Verdelen SUS .
Reamintim faptul că activităţile organizate sunt activităţi de voluntariat şi toti participanţii
sunt conştienţi de acest lucru şi participă benevol, respectând regulile asociației Cu
Verdelen SUS, organizatorul acestora.
1. Echipamentul obligatoriu la o activitate de plantat organizată de asociația “Cu
Verdelen SUS” este următorul: încălţăminte adecvată plantatului de arbori, adică
cizme de gumă sau bocanci, haină/pelerină de ploaie, pălărie/şapcă de soare,
haină groasă în caz de nevoie şi opţional haine de schimb în caz de vreme
ploioasă.
2. Punctualitate: data, locaţia şi ora întâlnirii în privinţa plecării spre plantare,
hotărâte şi anunţate în prealabil pe siteul/pagina de Facebook a Cu Verdelen
SUS vor fi respectate. Transportul organizat va pleca punctual din locaţia
stabilită. În caz de întârziere, grupul nu îşi asumă alte transporturi.
3. Participanţii vor fi atenţi la deplasările cu mijloacele de transport în comun puse

la dispoziţie de “Cu Verdelen SUS”, aceştia vor urmări anunţurile legate de
acestea. În cazul în care voluntarul pierde locul în mijlocul de transport la
întoarcerea în oraş, este rugat să se adreseze organizatorilor. Organizatorul va
prelua voluntarul din punctul de întalnire stabilit şi îl va preda în exact acelaşi loc!
Responsabilitatea “Cu Verdelen SUS” este de a aduce toţi voluntarii înapoi la
locul de plecare. (Nimeni nu rămâne la locul plantării, dupa ce acţiunea a luat

sfârşit!)
4. Ajunşi aici, organizatorii îi vor împărţi în mai multe grupuri. Fiecare grup va avea
o brăţară de o anumită culoare şi un lider “Cu Verdelen SUS”. Acesta va fi
responsabil de grupul lui, iar participanţii vor fi obligați să urmeze instrucţiunile şi
sfaturile acestuia.
5. Ajunşi la locul de plantare, participanţii vor asculta cu atenție instrucţiunile de
plantare făcute de Inginerul Silvic/ organizator la faţa locului. În urma acestor
instrucţiuni, participanţiii vor începe activitatea şi vor planta puieţii. Dacă aceştia
nu sunt plantaţi conform instrucţiunilor, nu se vor prinde, se vor usca, vor muri.
6. Instrucţiune de plantare a unui puiet: în cazul în care nu este pregătit terenul
(arat), se decopleşeşte pământul pe dimensiunile 60cm lăţime/80cm lungime.
După ce se ia iarba de deasupra, se sapă pământul până acesta devine afânat şi
mărunt. Se face, mai apoi o gaură în mijlocul dreptunghiului cu adâncimea de
circa 30cm. Se introduce puietul cu rădăcina în gaură, la adâncimea respectivă.
Pământul care va acoperi trunchiul puietului, va acoperi firul până la partea
umedă, circa 10cm peste rădăcină. Se aşează pământul afânat în jurul puietului
cu mâna, se apasă uşor cu piciorul în jurul acestuia în aşa fel încât să nu rămână
aer pe lângă fir. La final se lasă o uşoară groapă în jurul firului, care va permite o
umiditate constantă acestuia după ploaie. Se trage uşor de fir în sus şi, dacă
acesta nu iese, înseamnă că este bine fixat.
7. După instrucţiuni, se merge la plantat în subgrupuri de câte 23 oameni, grupuri
formate cu ajutorul organizatorului. Unul sapă gropile şi ceilalţi plantează. Pe
parcursul plantărilor, favorabil puieţilor este să stea în găleţi cu apă, în aşa fel
încât rădăcinile lor să fie ude/umede atunci când vor fi plantaţi în pământ. Cel
care plantează copăceii va avea asupra lui puieţi cu rădăcina umedă din propria
găleată sau găleata din apropiere. Puieţii se vor lua din groapa comună de puieți,
îngrijită de inginerii silvici din Ocolul Silvic local.
8. Liderul desemnat de “Cu Verdelen SUS” la un grup mare se va îngriji ca fiecare
persoană din grupul său să aibă tot ceea ce este necesar ca acţiunea de
plantare să decurgă bine, fără accidente. El are libertatea să aleagă ajutoare din
grup, pentru aprovizionarea cu apă, mănuşi, sape, puieţi, etc. de la tabăra de
bază “Cu Verdelen SUS”.
9. Voluntarul este obligat să aibă grijă de uneltele cu care lucrează şi care sunt
oferite de “Cu Verdelen SUS”. Uneltele se vor returna, după folosire, în stare

intactă. Fiecare voluntar care preia o sapă, este obligat să o returneze, chiar
dacă aceasta a fost stricată.
10. Voluntarul este obligat să aibă grijă, să asculte şi să respecte regulamentele de
protecţia muncii şi anume: să se uite în jur înainte să lucreze cu sapa, să nu
rănească pe nimeni din jurul lui, să nu se răneasca şi să nu lucreze mai mult
decât îl ţin puterile. Aici menţionăm că persoanele care au la cunoştintă faptul că
suferă de anumite boli, vor participa pe proprie răspundere şi vor depune efort
după propriile puteri şi decizii. La locaţia plantării vor fi şi ambulanţe/puncte de
prim ajutor la care se va apela în oricare din aceste cazuri.
11. Organizatorul “Cu Verdelen SUS” este obligat să ofere voluntarilor uneltele de
muncă (sape, mănuşi şi puieţi), apă, hrană şi, în unele cazuri, transportul.
Voluntarul este obligat să respecte regulile şi programul organizatorului în
contravaloarea celor enumerate mai sus.
12. Voluntarul este obligat să păstreze curăţenia şi regulile de protecţie a naturii.
Organizatorul va pune la dispoziţia voluntarilor saci de gunoi, pe care aceştia îi
vor folosi pentru adunarea deşeurilor de la locul de plantare. “Cu Verdelen SUS”
este o organizaţie nonprofit care se ocupă cu proiecte sociale, culturale şi de
protecţia mediului/ecologice. La fiecare acţiune de plantat copaci, va insista
asupra aspectelor ecologice pe care fiecare voluntar participant ar trebui să le
aprecieze, să le împărtăşească, să şi le înşuşească.
13. Ora prânzului va fi anunţată la faţa locului. Voluntarul poate săşi aducă şi
mâncare de acasă, în cazul în care acesta doreşte.
14. Participanții minori vor fi însoțiți de un părinte, învățător sau tutore, conform
prevederilor legale. Voluntarilor minori le sunt strict interzise fumatul, băuturile
alcoolice, consumul de droguri sau orice alte substanţe halucinante în orice
activitate organizată de “Cu Verdele
n SUS”.
15. Voluntarii cu vârsta între 16 și 18 ani vor aduce acordul scris al părinţilor pentru
participarea la eveniment, pe carel vor preda organizatorilor în ziua plantării.
16. Voluntarul participant la acţiunile “Cu Verdelen SUS” va veni motivat, bucuros şi
cu seriozitate maximă în ceea ce priveşte lucrul care urmează a fi făcut. Ca şi
voi, ne dorim să lăsăm în urmă rezultate palpabile, cu efect pe termen lung
.

