REGULAMIN KONKURSU
EKOLOGICZNEGO W RAMACH PROGRAMU "BIO+ - BIORÓŻNORODNI,
BIOŚWIADOMI, BIOODPOWIEDZIALNI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO
- POMORSKIM".
Konkurs organizowany jest w ramach realizowanego ze środków norweskich programu
"BIO+ - bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni w województwie kujawsko pomorskim".
Organizatorzy konkursu
§1
Organizatorami konkursu są:
1. Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy – lider projektu "BIO+ - bioróżnorodni,
bioświadomi, bioodpowiedzialni w województwie kujawsko - pomorskim".
2. Wdecki Park Krajobrazowy.
3. Bractwo Czarnej Wody - realizator.
Cele konkursu
§2
1. Konkurs organizowany jest z myślą o podniesieniu świadomości dotyczącej
bioróżnorodności świata fauny i flory w województwie kujawsko-pomorskim oraz zagrożeń
płynących ze strony zmian klimatu.
2. Wspomaganie szkolnej edukacji ekologicznej.
3. Popularyzacja wiedzy o ochronie przyrody,
4. Rozwijanie zainteresowania regionem.
Uczestnicy
§3
1. Konkurs jest adresowany do uczniów klas 1 i 2 gimnazjum z północnej części województwa
kujawsko-pomorskiego.
2. Warunkiem udziału ucznia w konkursie jest przedstawienie organizatorom oświadczenia
rodziców zawierającego ich zgodę na udział dziecka w konkursie, zgodę na przetwarzanie
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i publikowanie jego danych osobowych oraz wizerunku w dokumentacji konkursu, na
stronach internetowych organizatorów i w materiałach pokonkursowych lub dokumentacji
programu.
3. W konkursie biorą udział 10-osobowe reprezentacje szkół.
Zgłoszenia
§4
1. Do udziału w konkursie zakwalifikowanych zostanie 15 gimnazjów w kolejności zgłoszeń.
Przyjmowane będą tylko zgłoszenia elektroniczne, które należy kierować na adres
sekretariatu Wdeckiego Parku Krajobrazowego sekretariat@wdeckipark.pl
2. Zgłoszenia będą przyjmowane od godz. 10:00 11 lutego 2015 r. do godz. 15:00 12 lutego
2015 r.
3. W przypadku zgłoszenia się mniejszej ilości szkół niż przewidziana w projekcie przewiduje
się przeprowadzenie do dnia 4 marca 2015 naboru uzupełniającego.
4. Komunikat o wynikach kwalifikacji zostanie ogłoszony na stronie
http://parki.kujawsko-pomorskie.pl/wpk/projekty/bio-bioroznorodni-bioswiadomibioodpowiedzialni-w-wojewodztwie-kujawsko-pomorskim w dniu 13 lutego 2015 roku, a w
przypadku przeprowadzenia naboru uzupełniającego w dniu 4 marca 2015 roku.
Przebieg konkursu
§5
Konkurs składa się z dwóch części: warsztatowej i konkursowej.
1.1. Część warsztatową stanowią cztery zajęcia warsztatowe, w których wezmą udział 10osobowe zespoły uczniów pod opieką nauczyciela reprezentujące zakwalifikowane szkoły.
Na zakończenie czwartego spotkania uczniowie napiszą test, którego zadania będą oparte o
treści przekazane w trakcie zajęć warsztatowych. Wyniki testu będą podstawą do
wyłonienia 10 szkół biorących udział w drugiej części konkursu.
1.2. Wynik zespołu stanowi suma wyników indywidualnych jego członków.
1.3. W przypadku uzyskania przez zespoły równej ilości punktów o kolejności decyduje
większa ilość najwyższych wyników indywidualnych, jeśli to nie przynosi rozstrzygnięcia
porównuje się liczbę wyników o punkt niższych. Kiedy nie przynosi to wyłonienia
lepszego zespołu porównuje się ilość wyników o dwa punkty itp., następnie o trzy, aż do
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rozstrzygnięcia W przypadku braku rozstrzygnięcia o kolejności zespołów decyduje
losowanie.
2.1 Część konkursowa obejmuje wykonanie przez uczniów, w oparciu o wiedzę uzyskaną na
warsztatach i literaturę, zadań praktycznych w miejscu zamieszkania i zaprezentowanie
wyników komisji konkursowej.
2.2 Treść zadań, literatura oraz zasady oceniania zostaną podane po wyłonieniu szkół
biorących w drugiej części konkursu. W ramach tego etapu w każdej szkole odbędzie się
cykl prelekcji związanych z tematyką konkursu. Realizacja zadań konkursu będzie
monitorowana przez przedstawicieli organizatorów
2.3 Pięć najwyżej ocenionych zespołów weźmie udział w finale, który odbędzie się w marcu
2016 r.
2.4 Miejsce, forma i dokładny termin przeprowadzenia finału Konkursu zostanie przekazana w
oddzielnej informacji.
Terminarz Konkursu
§6
1. Marzec – czerwiec 2015 r. - część warsztatowa.
2. Czerwiec 2015 – test kończący część warsztatową.
3. Wrzesień 2015 r. – luty 2016 – część konkursowa.
4. Koniec lutego 2016 podsumowanie części konkursowej i wyłonienie finalistów.
5. 2 połowa marca 2016 r. finał.
Nagrody
§7
1. Nagrodę główną stanowi bon o wartości 20 000,00 zł przeznaczony na doposażenie
pracowni ekologicznej w sprzęt i pomoce naukowe.
2. Zgodnie z wymogami funduszy norweskich sprzęt zakupiony w ramach nagrody
głównej będzie użytkowany przez zwycięską szkołę, formalnie jednak będzie
pozostawał własnością Lidera projektu przez okres 5 lat. Po tym okresie nagroda
przechodzi na własność szkoły.
3. Zakupu elementów nagrody głównej dokona organizator po uzgodnieniu ze zwycięską
szkołą.
4. Uczestnicy części warsztatowej otrzymają nagrody książkowe.
Strona 3 z 4

Dane kontaktowe Organizatora Konkursu
§8
1. Wdecki Park Krajobrazowy ul. Rynek 11A; 86-150 Osie,
Monika Wiśniewska, tel. 52 33 29 486, monika.wisniewska@wdeckipark.pl
w godzinach od 7:30 do 14:30
2. Bractwo Czarnej Wody, ul. Rynek 2, 86-150 Osie, bczw@poczta.onet.pl
Postanowienia końcowe
§ 13
1. Koszty zakwaterowania i wyżywienia uczestników warsztatów ponosi organizator.
Koszty dojazdu do miejsca odbywania zajęć – szkoła.
2. Prace uczestników złożone do oceny nie będą zwracane.
3. Pozostałe informacje związane z przebiegiem konkursu zostaną przekazane zespołom w
czasie zajęć warsztatowych.
4. Informacje

o

przebiegu

konkursu

ukazywać

się

będą

na

stronie

http://parki.kujawsko-pomorskie.pl/wpk/projekty/bio-bioroznorodni-bioswiadomibioodpowiedzialni-w-wojewodztwie-kujawsko-pomorskim

5. Za zapewnienie bezpieczeństwa uczestników konkursu w czasie dojazdu do miejsca
przeprowadzania konkursu, jego trwania, a także powrotu do szkoły odpowiada szkoła,
do której uczęszcza uczeń.
6. Ostateczna interpretacja postanowień regulaminu należy do organizatorów.
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