
Proiect derulat de:    

Băile Tușnad, 01.07.2022 

INVITAȚIE  

CONFERINȚĂ DE PRESĂ 

Organizația GeoEcologică ACCENT, Primăria Băile Tușnad și Asociația Vox Iuventutis vă 

invită la conferința de presă de prezentare proiectului „WatchBear & AdvoCity – urși și oameni 

pentru viitor comun”. 

 Conferința va avea loc în data de 08 iulie, începând cu ora de 09:00, pe terasa Hotelului 

O3zone (Aleea Sfânta Ana 2, Băile Tușnad).   

Temele principale ale proiectului: 

-  Activitățile proiectului care vor fi incluse în programul festivalului TusnadEcoBearFest;
- Despre conferința TusnadEcoBearConf;
- Ce este TusnadEcoBearWatch și cu ce ajută conviețuirea om-urs?;

- Punctul de informare/vizitare TusnadEcoBearCave: Când? Unde? De ce? Pentru cine?;

- Alte activități ale proiectului și obiectivele pe termen mediu și lung.

Conferința se va încheia cu o plimbare comună în Parcul Central pentru a vă arăta locațiile 
alese pentru desfășurarea activităților proiectului care vor fi incluse în programul festivalului 
TusnadEcoBearFest. Înainte de plimbare vă invităm la un mic dejun franțuzesc. Totodată 
subliniem faptul că pe terasa Hotelului O3zone există sursă de alimentare, și rețeaua Wi-Fi pentru 
a putea încărca bateriile sau pentru a asigura o transmisie live. 

Vă rugăm să confirmați participarea dumneavoastră la conferința de presă la adresa de e- 
mail org.accent@gmail.com sau la telefon 0743775213 până la data de 06 iulie 2022, ora 16:00. 

Mulțumim, 
Imecs István 
Manager proiect, OG ACCENT 

Proiect derulat de Organizația GeoEcologică ACCENT în parteneriat cu Asociația Vox Iuventutis și Primăria Băile 
Tușnad cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia 
prin Granturile SEE 2014-2021.   

Proiectul propus are ca scop îmbunătățirea implicării civice în zona destinației ecoturistice Băile Tușnad și 
Împrejurimile (BTI) în cadrul proceselor publice de luare a deciziilor în contextul conviețuirii armonioase între om și urs 
prin instrumente participative și activități watchdog.  
. 
Pentru mai multe informaţii despre proiect contactaţi: 
Imecs István - manager proiect | Tel.: 0743 775 213 
Pilbáth Géza Attila - asistent proiect | Tel.: 0723 357 650 

www.ogaccent.ro  | www.facebook.com/OrganizatiaGeoEcologicaACCENT 

https://www.facebook.com/TusnadEcoBearFest
https://www.facebook.com/events/1086939501901692/?ref=newsfeed

