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REGULAMIN
KONKURSU PRZYRODNICZEGO
„Formy ochrony przyrody na obszarze Stowarzyszenia „Dolina Wełny””
Organizator: Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny”
§1
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny” z siedzibą w Mieścisku, Plac
Powstańców Wielkopolskich 13, organizuje Konkurs Przyrodniczy „Formy ochrony przyrody
na obszarze Stowarzyszenia „Dolina Wełny”” dla uczniów klas 4 -6 szkół podstawowych,
zwany dalej „Konkursem”.
§2
Celem Konkursu jest:
1) Zainteresowanie uczniów światem przyrody, jego różnorodnością, bogactwem i
pięknem;
2) Zdobycie umiejętności obserwacji zjawisk przyrodniczych;
3) Wyrobienie poczucia odpowiedzialności za środowisko;
4) Kształtowanie właściwych postaw wobec przyrody;
5) Zachęcanie uczniów do samodzielnego zdobywania i pogłębiania wiedzy;
6) Wykrywanie uzdolnień wśród dzieci, inspirowanie i rozwijanie ich zainteresowań;
7) Stwarzanie uczniom możliwości do współzawodnictwa;
8) Promocja obszaru Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny”.
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§3
Konkurs odbędzie się we wszystkich szkołach podstawowych z obszaru
Stowarzyszenia, które zgłoszą chęć udziału w Konkursie.
Szkoły zgłaszają udział w Konkursie przesyłając formularz zgłoszeniowy do dnia 17
lutego 2017 roku, za pomocą poczty elektronicznej: biuro_dolinawelny@o2.pl lub
faxem: 67/25-52-489. Tytuł wiadomości: „KONKURS PRZYRODNICZY”. Formularz
zgłoszeniowy szkoły stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.
Organizator zobowiązuje się do 6 marca 2017 roku, dostarczyć drogą elektroniczną
testy konkursowe do wszystkich szkół, które zgłoszą udział w Konkursie.
Protokół z eliminacji szkolnych (opieczętowany i podpisany przez członków komisji) wraz
z wypełnionymi przez uczniów testami, szkoły przesyłają w nieprzekraczalnym terminie
do 16 marca 2017 roku na adres: Biuro Stowarzyszenia „Dolina Wełny” ul. Kolejowa
24, pok. 202, 62-100 Wągrowiec.
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§4
1. Konkurs składa się z następujących etapów:
1) Etap I – polegający na rozwiązaniu testu wiedzy – eliminacje szkolne;
2) Etap II – polegający na rozwiązaniu testu wiedzy – finał Konkursu.
2. Przedmiotem I etapu Konkursu jest napisanie testu wiedzy, zorganizowanego w
siedzibach szkół podstawowych, które zgłoszą swój udział do konkursu.
1) test będzie składać się z 30 pytań, które będą miały charakter zamknięty z 1
prawidłową odpowiedzią. Maksymalna liczba punktów do uzyskania w teście wynosi
30;
2) testy konkursowe w I etapie sprawdza Komisja Szkolna;
3) na podstawie wyników testu, z każdej szkoły, która uczestniczyła w I etapie
Konkursu, do kolejnego etapu zostanie zakwalifikowanych 2 (lub więcej – w
zależności od zainteresowania szkół) uczniów, którzy otrzymali największą liczbę
punktów;
4) w przypadku, gdy 2 lub więcej uczniów, z danej szkoły otrzyma taką samą liczbę
punktów, przewiduje się przeprowadzenie dodatkowej rudny konkursowej w formie
ustnej na podstawie dodatkowych zestawów pytań, dostarczonych przez
Organizatora razem z testami konkursowymi.
3. Przedmiotem II etapu Konkursu jest napisanie przez finalistów testu wiedzy, który
odbędzie się w Kiszkowie.
1) test finałowy składać się będzie z 30 pytań testowych, z wielokrotną liczbą
odpowiedzi oraz pytań otwartych. Maksymalna liczba do uzyskania punktów w teście
wynosi 55.
2) ogłoszenie wyników finału nastąpi 6 kwietnia 2017 roku;
3) w przypadku uzyskania przez uczestników II etapu jednakowej liczby punktów,
uniemożliwiającej wyłonienie laureatów Konkursu, przewiduje się przeprowadzenie
dodatkowej rundy konkursowej w formie ustnej, bezpośrednio po ogłoszeniu
wyników II etapu.
4) czas przeznaczony na wypełnienie testu w obu etapach ustalono na 40 minut.
5) wykaz tez konkursowych zawiera Załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu.
§5
1. Poszczególne etapy Konkursu będą odbywały się w następujących terminach:
1) Etap I eliminacje – dnia 9 marca 2017 roku,
2) Etap II finał Konkursu – dnia 6 kwietnia 2017 roku
2. Dodatkowa runda Konkursowa – dnia 6 kwietnia 2017 roku (w przypadku, o który
mowa w § 4 ust. 3 pkt. 3).
§6
1. W celu przeprowadzenia II etapu Konkursu powołuje się Komisję Konkursową zwaną
dalej „Komisją”.
2. W skład Komisji wchodzą:
1) Przewodniczący – Janusz Woźniak Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Dolina Wełny”,
2) Sekretarz – Magdalena Zadroga Pracownik Biura Stowarzyszenia „Dolina Wełny”
3) Członek – Bartosz Krąkowski Członek Rady Stowarzyszenia „Dolina Wełny”
4) Członek – Aurelia Jakubowska Członek Zarządu Stowarzyszenia „Dolina Wełny”
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§7
Do zadań Komisji należy przeprowadzenie Konkursu oraz czuwanie nad jego prawidłowym
przebiegiem.
§8
1. Przewodniczący Komisji kieruje pracami Komisji oraz ogłasza wyniki Konkursu.
2. W
przypadku
czasowej
niemożności
wykonywania
obowiązków
przez
Przewodniczącego Komisji, wyznacza on swojego zastępcę z pośród pozostałych
członków Komisji.
§9
Do zadań Sekretarza Komisji należy w szczególności, prowadzenie dokumentacji związanej z
pracami Komisji w tym:
1) sporządzanie protokołów wyników Konkursu i przekazywanie ich Przewodniczącemu
Komisji,
2) archiwizowanie testów konkursowych oraz dokumentowanie prac Komisji, w tym
protokół wyników,
§ 10
1. Wszyscy uczestnicy II etapu Konkursu otrzymają nagrody książkowe.
2. Uczniowie, którzy uzyskają najwyższy wynik w II etapie Konkursu otrzymają:
 za zajęcie I miejsca: tablet
 Za zajęcie II miejsca: kamera sportowa
 za zajęcie III miejsca: aparat cyfrowy
3. 22 uczniów, którzy w II etapie Konkursu uzyskają największą liczbę punktów, otrzyma
dodatkową atrakcję w postaci 2-dniowego wyjazdu naukowo-poznawczego do
Wrocławia wraz z opiekunami (ilość uczniów zakwalifikowanych do wyjazdu może ulec
zmianie w zależności od ilości uczestniczących w Konkursie szkół).
§ 11
Wyniki Konkursu zatwierdzone przez Komisję Konkursową są ostateczne i nie podlegają
odwołaniu.
§ 12
Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków Regulaminu
Konkursu.
§ 13
We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie
przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o ochronie danych osobowych oraz Ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych.
§ 14
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
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§ 15
1. Organizator zastrzega sobie prawo do utrwalania i wykorzystywania wizerunku
uczestnika Konkursu do celów promocyjnych.
2. Organizatorowi Konkursu przysługuje wyłączne prawo rozstrzygania sporów powstałych
w trakcie Konkursu oraz do dokonywania wykładni i interpretacji niniejszego
Regulaminu.

Załączniki do niniejszego Regulaminu:
1. Karta zgłoszeniowa szkoły.
2. Tezy Konkursowe.
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