Regulamin ogólnopolskiego konkursu przyrodniczego
„Obserwuję, badam, poznaję – jesień, zima, wiosna
w świecie przyrody”
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1 Organizatorem konkursu „Obserwuję, badam, poznaję – jesień, zima, wiosna
w świecie przyrody” (zwanego dalej „Konkursem”) jest redakcja dwumiesięcznika
„Poznajmy las”, z siedzibą przy ul. gen. Kutrzeby 15, 05-082 Stare Babice, zwana
dalej „Organizatorem”.
1.2 Konkurs ma charakter ogólnopolski. Adresatami Konkursu są uczniowie
i nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
1.3 Konkurs będzie trwał od 23 września 2011r. do 30 maja 2012r.
1.4 Regulamin określa zasady i warunki udziału w Konkursie.
1.5 Udział w Konkursie jest jednoznaczny z akceptacją przez uczestnika Regulaminu
Konkursu oraz wyraŜeniem zgody na publikowanie danych osobowych przez
redakcję dwumiesięcznika „Poznajmy las” w celach związanych z konkursem
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
z 2002r., Nr 101, poz. 926 z póź. zm.).
2. CELE KONKURSU
Cele konkursu zgodne są z celami kształcenia zawartymi w „PODSTAWIE
PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH”
oraz w „PODSTAWIE PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA
GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH.”
•

Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych dzieci i młodzieŜy.

•

Promowanie zajęć terenowych jako jednej z form edukacji formalnej
(szkolnej).

•

Kształtowanie postawy szacunku do przyrody oraz odpowiedzialności
za jej stan.

•

Prowadzenie okresowych
ze zmianami pór roku.

obserwacji

przyrodniczych

powiązanych

•

Rozwijanie umiejętności przeprowadzania i dokumentowania obserwacji
zjawisk przyrodniczych i prostych doświadczeń biologicznych.

•

Poznawanie róŜnorodności
biologicznych.

biologicznej

i

podstawowych

procesów

3. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU
3.1 Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.
3.2 Konkurs zostanie ogłoszony na stronie Organizatora (www.poznajmylas.com.pl)
w dniu 23 września 2011r. i będzie trwał do 30 maja 2012 roku.
3.3 Konkurs odbywać się będzie w następujących kategoriach:
− Uczniów klas 0 – III szkół podstawowych
− Uczniów klas IV – VI szkół podstawowych
− Uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
− Nauczycieli
3.4 W konkursie moŜe wziąć udział grupa uczniów (maksymalnie 5 uczniów)
i 1 opiekun.
3.5 KaŜda szkoła moŜe przesłać 1 pracę konkursową w kaŜdej kategorii.
3.6 Warunkiem udziału w Konkursie jest przesłanie karty zgłoszeniowej (załącznik
do Regulaminu) w terminie do 30 października 2011r. drogą elektroniczną
na adres listy@poznajmylas.com.pl oraz pocztą tradycyjną na adres Organizatora.
3.7 Zadanie konkursowe składa się z następujących elementów:
A. Zorganizowanie i przeprowadzenie przez nauczycieli (opiekunów grup) co najmniej
3 (trzech) zajęć terenowych, polegających na obserwacji wybranego środowiska
przyrodniczego (np. lasu, łąki, parku itp.) w trzech porach roku – jesienią, zimą
i wiosną. Obserwacji powinien podlegać całokształt środowiska przyrodniczego
zarówno jego elementy oŜywione jak i nieoŜywione.
B. Do kaŜdych przeprowadzonych zajęć terenowych (przeprowadzonych w trzech
róŜnych porach roku) nauczyciel przygotowuje autorski scenariusz zajęć, który
stanowić będzie załącznik do pracy konkursowej wykonanej przez uczniów.
Scenariusz będzie podlegał odrębnej ocenie konkursowej. KaŜdy scenariusz musi
być podpisany imieniem i nazwiskiem nauczyciela raz nazwą i adresem Szkoły.
C. Na podstawie przeprowadzonych zajęć uczniowie przygotowują pracę konkursową raport ukazujący zmiany zachodzące w wybranym środowisku przyrodniczym w ciągu

trzech pór roku (jesieni, zimy i wiosny). Raport naleŜy wykonać w następującej
formie:
-

Uczniowie klas 0 – III szkół podstawowych - forma papierowa (np. album,
plakat, itp.).

-

Uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych – forma papierowa
lub prezentacja multimedialna.

-

Uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – prezentacja
multimedialna, film lub strona internetowa.

D. Udział w co najmniej jednych zajęciach terenowych organizowanych przez Ośrodki
Edukacyjne znajdujące się w Lasach Państwowych, Parkach Narodowych
lub Krajobrazowych; organizacje pozarządowe, Centra Edukacji Ekologicznej. Udział
w zajęciach musi być poświadczony na specjalnym formularzu (załącznik do
Regulaminu). Formularz naleŜy przesłać jako załącznik do pracy konkursowej.
E. Kompletne prace konkursowe naleŜy dostarczyć do Organizatora, na adres: Poznajmy
las, ul. gen. Kutrzeby 15, 05-082 Stare Babice, w terminie do 30 maja 2012r.
Scenariusze zajęć naleŜy dostarczyć w 2 formach – jako plik w formacie word (na płycie)
oraz jako wydruk.
Prezentacje multimedialne naleŜy dostarczyć w 2 formach – jako plik (na płycie) oraz
jako wydruk konspektu.
Filmy naleŜy dostarczyć jako plik (na płycie) lub jako link do strony internetowej, na
której został zamieszczony. W przypadku stron internetowych, w materiałach
konkursowych naleŜy podać link do stworzonej strony.
4. OGŁOSZENIE WYNIKÓW
4.1 Spośród nadesłanych prac, jury powołane przez Organizatora wyłoni zwycięzców
w kaŜdej kategorii.
4.2 Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej 20 czerwca 2012r.
4.3 Wyniki konkursu zostaną ogłoszone za pomocą strony internetowej Organizatora
(www.poznajmylas.com.pl).
5. NAGRODY
5.1 Na laureatów Konkursu czekają są nagrody rzeczowe.
5.2 Zwycięskie scenariusze zajęć terenowych zostaną opublikowane na łamach
dodatku do dwumiesięcznika „Poznajmy las”, a autorom zostanie wypłacone
honorarium autorskie.

6. ODBIÓR NAGRÓD
6.1 Nagrody zostaną rozesłane za pośrednictwem poczty.
6.2 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedoręczenie lub nieterminowe
doręczenie nagród przez pocztę.
6.3 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedręczenie nagród spowodowane
przez błędne lub niepełne podanie danych adresowych przez Uczestnika.
7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
7.1 Wyniki Konkursu ogłoszone przez Komisję Konkursową są ostateczne
i nie przysługuje prawo do odwołania się od decyzji Komisji Konkursowej.
7.2 Przesłane prace przechodzą na własność Organizatora Konkursu i nie podlegają
zwrotowi.
7.3 Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego korzystania i publikowania prac
konkursowych przez Organizatora i Sponsora Głównego Konkursu.
7.4 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bez podania przyczyny
poprzez zamieszczenie informacji na stronie www.poznajmylas.com.pl
7.5 Informacje dodatkowe dotyczące konkursu moŜna uzyskać kontaktując się
z Organizatorem
za
pomocą
poczty
elektronicznej
pod
adresem:
listy@poznajmylas.com.pl
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