
1. CELE KONKURSU: 

 poznanie pod względem przyrodniczym i turystycznym najbliższego otoczenia, 

 kształtowanie nawyków i świadomości ekologicznej, 

 wyrabianie wrażliwości  na  piękno natury, 

 zdobywanie umiejętności obserwacji otaczającego nas środowiska, 

 pobudzanie do refleksji nad związkiem człowieka z przyrodą, 

 pobudzanie sąsiadujących ze sobą szkół do rywalizacji zespołowej, 

 poznanie pracy leśnika i służb ochrony przyrody na rzecz środowiska .  

2. PRZEDMIOT KONKURSU: 

 walory przyrodnicze i turystyczne Nadleśnictwa Tuchola i Tucholskiego Parku 

Krajobrazowego, 

 formy ochrony przyrody,  

 przyczyny przyspieszania globalnego ocieplenia - efekt cieplarniany, 

 zapobieganie zmianom klimatu poprzez utrwalanie nawyków ekologicznych, 

 zasady funkcjonowania ekosystemów, 

 znajomość  bogactwa flory i fauny Borów Tucholskich, 

 znajomość działań podejmowanych na rzecz  zwiększenia    różnorodności 

biologicznej i udostępniania lasów, 

 wiedza ogólnoprzyrodnicza.  

3. ZASADY UCZESTNICTWA: 

 w konkursie mogą wziąć udział  klasy i kluby ekologiczne ze szkół 

podstawowych  i gimnazjów mieszczących się na terenie Nadleśnictwa Tuchola 

i Tucholskiego Parku Krajobrazowego. 

 

4. PRZEBIEG KONKURSU: 

              Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach. 

Klasy przystępujące do konkursu zgłoszą chęć uczestnictwa na załączonym 

formularzu do dnia 4 kwietnia 2014r., na adres 

Tucholski Park Krajobrazowy 

ul. Podgórna 1 

89 – 500 TUCHOLA 

fax. 52 3342918 

 

I   ETAP: 

 Klasa wytypuje trójkę przedstawicieli, która w dniu 29 kwietnia 2014r.,  w 

stołówce Zespołu Szkół Leśnych w Tucholi   (ul. Nowodworskiego 9-13), 

przystąpi do rozwiązania testu przyrodniczego: 

           -   o godz. 9 
30 

  klasy I-IV 

                                 -   o godz.10 
30 

  klasy V-VI + gimnazja. 

 Dodatkowo  klasa może zaprojektować  ulotkę  na  temat „Zmieniaj nawyki – 

nie klimat!”. Praca  powinna zawierać część graficzną, hasła i minimum 

tekstu. Ulotkę  należy wykonać w formacie A5 własnoręcznie lub 

komputerowo.  Pracę należy złożyć organizatorom  przed pisaniem testu w 

dniu 29 kwietnia 2014 r. Pracę należy podpisać imieniem i nazwiskiem 

autora(ów) oraz wskazaniem reprezentowanej klasy i szkoły. Z chwilą 

zgłoszenia prac na konkurs, wszelkie autorskie prawa majątkowe do pracy 

nieodpłatnie przechodzą na organizatora.  

 Za rozwiązanie testu przyrodniczego grupa może zdobyć max. 30 punktów. 

 Dodatkowej ocenie będzie podlegała ulotka, za którą  grupa może zdobyć   

max. 6 punktów. 

 

II   ETAP: 

 Odbędzie się 12  czerwca 2014  roku,  o godz. 10.00  na Strzelnicy 

Myśliwskiej im. Jana Wendy w Plaskoszu. 

  Dojazd uczestników  we własnym zakresie 

 Udział w II etapie wezmą trzyosobowe reprezentacje  wyłonione  w I etapie. 

 Grupy finałowe będą wykonywać zadania i odpowiadać na pytania.  

 

5. OCENA KONKURSU:  

 Oceny dokona niezależne jury powołane przez organizatorów . 

 Ocena będzie w dwóch kategoriach wiekowych: 

a) klasy I-IV, 

b) klasy V-VI + gimnazja. 

6. NAGRODY: 

 I miejsce  -  nagroda rzeczowa o wartości  400 zł. 

 II miejsce – nagroda rzeczowa o wartości 300 zł. 

 III miejsce – nagroda rzeczowa o wartości 200 zł. 

 Dodatkowo dyplomy, nagrody książkowe i upominki. 

 

7. ORGANIZATORZY: 

 Nadleśnictwo Tuchola                      Tucholski Park Krajobrazowy 

Gołąbek 4                                                ul. Podgórna 1 

                        89 – 511 CEKCYN                                  89 – 500 TUCHOLA 

                  tel. 52 334 80 05,  334 80 73                              tel. 52 334 37 12 

 

Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na 

przetwarzanie prac konkursowych  i zdjęć  z konkursu  przez organizatora na 

stronie internetowej, w mediach i publikacjach. 

        

  Wszystkich  finalistów po zakończeniu II etapu zapraszamy na ognisko. 
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„Zmieniaj nawyki – nie klimat!” 

 


