
Konkurs przyrodniczy

„Ochrona przyrody w Podkarpackich lasach”

REGULAMIN

§ 1. Organizatorzy konkursu:

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 W KROŚNIE

ul. ks. St. Szpetnara 9, 38-400 Krosno

adres e-mail: konkurs.eko@onet.pl

§ 2. Cele konkursu:

- popularyzacja zagadnień dotyczących ochrony przyrody w lasach Podkarpacia, 

- kształtowanie poglądów i przekonań dotyczących konieczności racjonalnej ochrony 

  przyrody, 

- zdobywanie umiejętności korzystania z aktów prawnych dotyczących ochrony przyrody,

- pogłębianie zamiłowania oraz szacunku dla przyrody,

- integracja uczniów i wymiana doświadczeń między szkołami i jednostkami zajmującymi     

  się edukacją leśną i ekologiczną

§ 3. Adresaci Konkursu:

- młodzież szkół ponadgimnazjalnych z terenu Krosna i sąsiadujących miejscowości

§ 4. Warunki  udziału w Konkursie:

1. Do Konkursu może przystąpić każda szkoła ponadgimnazjalna znajdująca się na terenie 

Krosna oraz w sąsiadujących miejscowościach.  Każda szkoła może zgłosić dowolną 

liczbę trzy osobowych Zespołów.
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2. Szkoły, które zdecydują się na udział w Konkursie proszone są o zgłoszenie Zespołów na 

adres mailowy Organizatora Konkursu do dnia 30 stycznia 2015 r. Należy również podać

adres mailowy do korespondencji. Drogą mailową przekazane zostaną powiadomienia o 

wynikach I etapu Konkursu oraz o dokładnym terminie  II etapu Konkursu wraz z 

zakresem materiału obowiązującym w II etapie Konkursu.

3. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie jest jednoznaczne z uznaniem przez uczestników 

warunków zawartych w niniejszym regulaminie.

4. Decyzje  o  wynikach  Konkursu,  nagrodach  oraz  o  prawidłowości  przebiegu  Konkursu

podejmuje Komisja konkursowa.

5. Prace konkursowe (prezentacje)  należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres

Organizatora  Konkursu  (ZESPÓŁ  SZKÓŁ  PONADGIMNAZJALNYCH  NR  2

KROŚNIE ul.  ks.  St.  Szpetnara  9,  38-400 Krosno)  na  płycie  CD lub  innym nośniku

elektronicznym typu Pendrive.

  § 5. Terminy, tematyka konkursu oraz jego przebieg:

Konkurs składa się z dwóch etapów:

 I ETAP – etap szkolny, polega  na przygotowaniu prezentacji w programie Power Point, z

zakresu  tematyki:  FORMY  OCHRONY  PRZYRODY  W  LASACH  PODKARPACIA

(szczegółowy wybór i sprecyzowanie tematu prezentacji leży w gestii Zespołów). Prezentację

przygotowują  Zespoły  trzyosobowe.  Prezentacja  powinna  mieć  nie  mniej  niż  20,  a

maksymalnie  35 slajdów.  Na slajdzie  tytułowym powinien  znaleźć  się:  Tytuł  prezentacji,

imiona  i  nazwiska  autorów  prezentacji  (trzech  uczniów  danego  Zespołu),  imię  nazwisko

opiekuna Zespołu z ramienia szkoły (np.  nauczyciela  biologii)  oraz numer,  nazwa i  adres

szkoły autorów prezentacji. Ostatni slajd powinien zawierać informacje o danych źródłowych

(danych  literaturowych  na  podstawie,  których  wykonano  prezentację).  Prezentacje  należy

dostarczyć osobiście lub pocztą tradycyjną na adres pocztowy Organizatora Konkursu do dnia

20.02. 2015 r.

Ocena I etapu Konkursu:

Dostarczone prezentacje zostaną ocenione indywidualnie przez każdego z członków Komisji

konkursowej w czterech aspektach:
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1. zgodności przesłanej prezentacji z tematyką zwartą w Regulaminie

2. kreatywności sprecyzowania i opracowania tematu

3. zakresu merytorycznego zawartego w prezentacji

4. spójności i przejrzystość prezentacji  

W każdym z opisanych aspektów liczba punktów możliwych do zdobycia wynosi od 

1 do 10. Łącznie liczba punktów możliwych do zdobycia wynosi 40. 

Przewodniczący  Komisji  konkursowej  sporządza   protokół  spisany na  okoliczność

przeprowadzenia I Etapu Konkursu i przesyła go do Organizatora konkursu. 

Ogłoszenie wyników I etapu Konkursu zostanie przekazane drogą mailową 

do dnia 02 marca 2015 r.

II ETAP – finałowy, odbędzie się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Krośnie, w

ostatnim  tygodniu  marca  2015  roku.  Przeprowadzony  zostanie  w  formie  rozgrywki

turniejowej 5 najlepiej ocenionych, w I etapie Konkursu, Zespołów. Pytania będą zadawane

przez  Prowadzącego  turniej  (przewodniczącego  Komisji  konkursowej)  i  obejmować  będą

wiedzę  z  zakresu  ochrony  przyrody.  Źródłem  informacji  na  ten  temat  będą  wybrane

Rozdziały z Ustawy o Ochronie Przyrody oraz niektóre Rozporządzenia z zakresu tematyki

Konkursu. Zostaną one podane drogą mailową Zespołom, które zakwalifikują się do II etapu

Konkursu.  Na zadawane pytania  odpowiadać  będzie  Zespół,  który  pierwszy zgłosi  się  w

trakcie lub zaraz po przeczytaniu pytania. Każda dobra odpowiedz jest punktowana. Trzy złe

odpowiedzi dyskwalifikują Zespół. Komisja Konkursowa jest zobowiązana do zapewnienia

prawidłowego  przebiegu  konkursu  oraz  ścisłego  przestrzegania  Regulaminu  Konkursu.

Ocenia i wyłania zwycięzców Konkursu. 

Wyniki  Konkursu  zostaną  podane  na  stronie  internetowej  Organizatora  Konkursu  oraz

partnerów konkursowych.

  

§ 6. Nagrody:

Laureaci  II  Etapu  Konkursu  otrzymają  nagrody  rzeczowe  sfinansowane  ze  środków

Regionalnej  Dyrekcji  Lasów Państwowych w Krośnie oraz Regionalnej  Dyrekcji  Ochrony

Środowiska w Rzeszowie.
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§ 7. Komisja konkursowa:

1. Komisja konkursowa składa się z 6 członków. 

2. W skład Komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele instytucji partnerskich m.in.:

- dwóch przedstawicieli Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie

- dwóch przedstawicieli Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie –

Wydział Spraw Terenowych w Krośnie

- przedstawiciela Urzędu Miasta Krosna – Naczelnik Wydziału Edukacji, 

  Pani Grażyny Gregorczyk

oraz 

- Przewodniczącego Komisji – dr Magdaleny Misiorowskiej

 

Głosem  doradczym  Komisji  konkursowej  będzie  Pani  mgr  Ewa  Starowiejska,

Dyrektor ZSP Nr 2 w Krośnie.

3. Pracą Komisji konkursowej kieruje Przewodniczący Komisji; nie ocenia nadesłanych

prac konkursowych,  jest  głosem doradczym w sprawach spornych;  prowadzi  drugi

etap Konkursu) 

4. Decyzje Komisji są ostateczne, nie przewiduje się od nich środków odwoławczych. 

5. W sprawach spornych Komisja zajmuje stanowisko w drodze głosowania większością

głosów.  

6. W sprawach nieujętych Regulaminem w czasie trwania Konkursu decyduje Komisja

konkursowa.
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