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Regulamin konkursu Las oazą czystego powietrza
1.Organizatorzy: - Nadleśnictwo Nawojowa.
2. Konkurs organizowany w ramach realizacji zadania pn.: „Tajemniczy świat owadów”
dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Krakowie.

3. Cele konkursu:


zdobywanie i poszerzanie wiedzy dotyczącej funkcjonowania ekosystemów leśnych i
gospodarki leśnej,



poszerzanie wiadomości z zakresu ekologii i ochrony lasu,



doskonalenie

umiejętności

rozpoznawania

gatunków

porostów

jako

organizmów

wskaźnikowych


pogłębianie zamiłowania oraz szacunku dla przyrody,



rozpoznawanie źródeł zanieczyszczenia powietrza.



rola lasu w ekosystemie



poznanie biologii i morfologii owadów pożytecznych (pszczoła, mrówka, przekrasek
mróweczka, jelonek rogacz)



integracja uczniów i wymiana doświadczeń między szkołami

4. Adresaci: - uczniowie klas V -VIII szkół podstawowych,
5. Przebieg konkursu: Konkurs składa się z dwóch etapów I –eliminacyjny w Szkołach
oraz II – finałowy w Szkole Podstawowej w Maciejowej.
- I etap – eliminacyjny: 26 września 2019 r. - w formie testu pisemnego złożonego z 30 zadań
zamkniętych, który uczniowie piszą we własnych szkołach przy Komisji konkursowej. Czas trwania
60 minut. Dyrektor Szkoły zobowiązuje się powołać Komisję konkursową w skład której wchodzi 2
nauczycieli, udostępni chętnym uczniom pomieszczenie do napisania konkursu w dniu 26 września
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o godz. 12.00. Komisja otrzyma godzinę przed rozpoczęciem konkursu pytania i karty odpowiedzi
drogą mailową. Osoby które uzyskają 65 % punktów przechodzą do II etapu.
-II etap-finałowy: 8 października 2019 r. - w formie testu pisemnego złożonego z zadań zamkniętych,
Uczniowie wszystkich szkół piszą test zamknięty przy Komisji Konkursowej w skład której wchodzi
przedstawiciel Szkoły z Maciejowej oraz Przedstawiciel Nadleśnictwa Nawojowa. Test trwa 60
minut.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie Nadleśnictwa Nawojowa do dnia 11.10.2019r. a
uroczyste wręczenie nagród odbędzie się na Otwarciu ścieżki edukacyjnej w Feleczynie.
6. Warunki uczestnictwa:
Konkurs skierowany jest dla młodzieży szkolnej klasy V- VIII
z terenu zasięgu działania Nadleśnictwa Nawojowa tj. części Nowego Sącza, miasta i
gminy Grybów, gmin: Łabowa, Nawojowa, Kamionka Wielka, Krynica Zdrój. Szkoły, które zdecydują
się na udział w konkursie prosimy o zgłoszenie swojego udziału do dnia 23 września 2019r. do
Pani

Doroty

Stachoń

kontakt

telefoniczny–nr

tel.

669369174

lub

mailowy

dorota.stachon@krakow.lasy.gov.pl. Podając liczbę osób, która weźmie udział w konkursie oraz
imię i nazwisko opiekuna.
7. Ocenianie na I-etapie: Test pisemny ocenia według klucza Komisja Konkursowa w Szkołach.
Komisja sporządza również protokół spisany na okoliczność przeprowadzenia I Etapu Konkursu i
przesyła

do

Organizatora

w

formie

elektronicznej

drogą

mailową

na

adres

dorota.stachon@krakow.lasy.gov.pl.
Do etapu II finałowego, przechodzą uczniowie którzy uzyskali 65% punktów. Komisja Konkursowa
w Szkołach na etapie I a na etapie II Nadleśnictwo są zobowiązani do zapewnienia prawidłowego
przebiegu konkursu oraz ścisłego przestrzegania regulaminu konkursu. Rozgrywkę finałową ocenia
Komisja powołana przez organizatora konkursu.
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