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Автори фото, використаних при підготовці календаря

Бабюк Аліна, учениця 11 класу Понінківського навчально-виховного косплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1, гімназія»
Багінська Діана, учениця 9 класу комунальної установи Романівської районної ради Опорний навчальний заклад "Старочуднівськогутянський 
заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів"
Вихованці гуртка "GLOBE у моєму закладі" комунального закладу "Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичої творчості учнівської 
молоді", учні 10 класу Чернівецької загальноосвітньої школи №14
Вихованці гуртка "Юні охоронці природи" Міського центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Чернівецької міської ради 
(Борчук Роксолана, Піц Жанна, Павленко Ірина, Лакуста Дмитро, Марциняк Нікіта, Соколова Катерина)
Вихованці гуртка "Юні рослинники" Міського центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Чернівецької міської ради (Антонеску 
Олександр, Хливнюк Юлія, Клименко Вікторія, Чопик Анна, Матвієнко Валерія)
*Вихованці гуртка «Географічне краєзнавство» районної станції юних натуралістів Покровської райради Донецької області
Вихованці гуртка «Планета Еко» міського центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Чернівецької міської ради (Баранець 
Георгій, Вонхольський Дмитро)
Волошина Ірина,  учениця 11 класу опорного загальноосвітнього навчального закладу "Жоравський навчально-виховний комплекс "Загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад (ясла - садок)"" Яготинської районної ради Київської області
Гедзюк Владислав, вихованець Екологічного центру Рівненського міського Палацу дітей та молоді
Гресько Анастасія, вихованка гуртка "Основи фенології" Чернівецького обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді
Гурко Христина, вихованка гуртка "Екологічна стилістика" позашкільного комунального навчального закладу "Центр дитячої та юнацької 
творчості" Бережанської міської ради Тернопільської області
Гусар Максим, учень 11 класу Мушкутинецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Данилюк Назар, учень 7 класу комунальної установи Миропільської селищної ради "Опорний навчальний заклад "Миропільська гімназія"
Дужич Аліна, вихованка гуртка «Біологія людини» комунального закладу «Міський центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді 
Луцької міської ради»
Зань Анна, вихованка гуртка «Біологія людини» комунального закладу «Міський центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Луцької 
міської ради»
Іщенко Надія, вихованка Великописарівської районної станції юних натуралістів Великописарівської районної ради Сумської області, учениця 8 
класу Великописарівської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів імені Героя Радянського Союзу І.М.Середи
Камінський Богдан, вихованець гуртка „Азбука природа” комунального закладу „Станція юних натуралістів” Рівненської обласної ради
Карасьова Каріна, учениця 7 класу  Коломийського навчально-виховного комплексу №9 "Школа-природничо-математичний ліцей"
Ключник Аріна, вихованка Великописарівської районної станції юних натуралістів Великописарівської районної ради Сумської області, учениця 8 
класу Великописарівської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів імені Героя Радянського Союзу І.М.Середи
Котик Роман, вихованець Екологічного центру Рівненського міського Палацу дітей та молоді
Кузьменко Тимофій, учень 5 класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №33 м. Чернігова
Кучеренко Людмила,  учениця 11 класу опорного загальноосвітнього навчального закладу "Жоравський навчально-виховний комплекс 
"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад (ясла - садок)"" Яготинської районної ради Київської області
Ласійчук Анастасія, учениця 11 класу Коломийська СШ №1
Легка Тетяна, вихованка Екологічного центру Рівненського міського Палацу дітей та молоді
Мельникова Вікторія, учениця 8 класу Менської гімназії Менської міської ради Менської районної ради Чернігівської області
Мізірний Михайло, учень 5 класу Бараниківська загальноосвітньої школи
Мусійчук Альбіна, вихованка гуртка "GLOBE" Івано-Франківської міської дитячої екологічної станції
Пасічник Надія, учениця 6 класу закладу загальної середньої освіти №15 м. Луцька
Піціва Тетяна, учениця 8 класу Менської гімназії Менської міської ради Менської районної ради Чернігівської області
Сінгаєвська Маріна, учениця 10 класу Ковалівського навчально-виховного комплексу"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-ліцей" Ковалівської 
сільської ради Немирівського району Вінницької області
Сніховський Михайло, учень 9 класу Судилківська загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Судилківської сільської ради Шепетівського району 
Хмельницької області
Сорока Анжеліка,  учениця 6 класу опорного загальноосвітнього навчального закладу "Жоравський навчально-виховний комплекс "Загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад (ясла - садок)"" Яготинської районної ради Київської області
Терещенко Кароліна, учениця 11 класу Калениківської загальноосвітньої школи  І–ІІІ ступенів Решетилівської районної ради Полтавської області.
Хомич Анастасія, учениця 7 класу загальноосвітньої школи І-ІІ ступеня села Яревище Старовижівського району Волинської області
Цапок Дарія, вихованка гуртка "Екологічна стилістика" позашкільного комунального навчального закладу "Центр дитячої та юнацької творчості" 
Бережанської міської ради Тернопільської області
Цюпер Ольга, вихованка гуртка "GLOBE" Івано-Франківської міської дитячої екологічної станції
Чавес Гонсалес Даніела, вихованка  гуртка "Екологічна стилістика" позашкільного комунального навчального закладу "Центр дитячої та юнацької 
творчості" Бережанської міської ради Тернопільської області
Чермак Вікторія, вихованка гуртка "GLOBE" Івано-Франківської міської дитячої екологічної станції

*- позначений автор розміщеної на обкладинці фотографії
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