WOŚ. 605.6.2018.BK

REGULAMIN
III Powiatowego Konkursu Ekologicznego.
§1
ORGANIZATOR
Organizatorem III Powiatowego Konkursu Ekologicznego, zwanego dalej konkursem, jest
Starostwo Powiatowe w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin.
§2
CEL KONKURSU
Celem konkursu jest:
1. podniesienie świadomości ekologicznej, budowanie postaw proekologicznych oraz
poszerzenie wiedzy o środowisku przyrodniczym i ekologii, wśród dzieci, młodzieży i
nauczycieli,
2. aktywizacja i rozbudzenie wrażliwości na piękno przyrody i potrzeby jej ochrony,
3. nauka obserwacji i rozpoznawania pospolitych i chronionych roślin i zwierząt
występujących w Polsce,
4. podniesienie wiedzy o obszarach cennych przyrodniczo w powiecie wołomińskim,
5. promocja walorów przyrodniczych i obszarów prawnie chronionych powiatu
wołomińskiego.
§3
UCZESTNICY I ZGŁOSZENIA
1. Konkurs jest adresowany do uczniów klas IV-VIII uczęszczających do szkół podstawowych
lub uczniów gimnazjów, funkcjonujących na terenie powiatu wołomińskiego.
2. Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie szkoły, poprzez wypełnienie Karty
zgłoszenia (załącznik nr 1), którą należy złożyć do siedziby Starostwa Powiatowego
w Wołominie, w terminie do 23 marca 2017r.
3. W Karcie zgłoszenia należy wskazać nauczyciela pełniącego rolę opiekuna zgłoszonych
uczniów; opiekunem może być nauczyciel przyrody, biologii, geografii lub innych
przedmiotów przyrodniczych.
4. Karty zgłoszenia można składać w wybrany sposób:
- w formie papierowej na adres Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3,
05-200 Wołomin, lub
- bezpośrednio do pokoju nr 108, lub
- wysyłając e-mail na adres: zee.wos@powiat-wolominski.pl
5. Ilość szkół uczestniczących konkursie jest ograniczona – decyduje data zgłoszenia.
6. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za uzyskanie zgody rodziców lub opiekunów prawnych
na udział i przetwarzanie danych osobowych uczniów, zgodnie ze wzorem oświadczenia
znajdującego się w załączniku nr 2 do regulaminu Konkursu; wypełniony załącznik nr 2 należy
przekazać do siedziby Organizatora Konkursu do 4 kwietnia 2018 r.
7. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne i bezpłatne.
8. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu i zgodą na jego
warunki.
9. W konkursie nie mogą brać udziału dzieci pracowników Starostwa Powiatowego
w Wołominie.
10.
Z jednej placówki oświatowej można zgłosić do etapu szkolnego dowolną ilość drużyn,
ale każdy zgłoszony uczeń może być członkiem tylko jednej drużyny.
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§4
PRZEBIEG KONKURSU
1. Organizator poinformuje o konkursie szkoły podstawowe i gimnazja, funkcjonujące na terenie
powiatu wołomińskiego, zgodnie z harmonogramem konkursu (§ 5).
2. Konkurs jest dwuetapowy (etap szkolny i finałowy) i będzie rozgrywany w dwóch kategoriach
wiekowych:
I kategoria uczniowie klas IV i V;
II kategoria uczniowie klas VI, VII i VIII oraz gimnazjów.
3. Organizacja etapu szkolnego i nadzór nad jego przebiegiem spoczywa na dyrektorze zgłoszonej
szkoły.
4. Dyrektor zgłoszonej szkoły powołuje szkolną komisję konkursową, którą tworzy min.
2 nauczycieli uczących w danej szkole.
5. Jednym z członków ww. komisji musi być opiekun, o którym mowa w § 3 pkt 3.
6. Zadania do obu etapów Konkursu przygotowuje Organizator Konkursu.
7. W obu etapach uczniowie odpowiadają na pytania w drużynach trzyosobowych.
8. Etap szkolny:
a) odbędzie się w terminie wskazanym w harmonogramie Konkursu (§ 5);
b) polega na udzieleniu pisemnych, poprawnych odpowiedzi na pytania testowe (otwarte
i zamknięte) dotyczące zagadnień wskazanych w § 8;
c) pytania zostaną dostarczone przez Organizatora do placówki oświatowej, biorącej udział
w Konkursie, w zamkniętych kopertach, zgodnie z harmonogramem konkursu (Tab. 1);
d) dyrektor szkoły przechowuje przekazane koperty z pytaniami w bezpiecznym miejscu i jest
odpowiedzialny za to, by nie zostały otworzone przed rozpoczęciem etapu szkolnego;
e) na etapie szkolnym prace uczniów będą oceniane przez nauczycieli szkoły, wchodzących
w skład komisji, o której mowa w § 4 pkt. 4;
f) dyrektor szkoły przekazuje do siedziby Organizatora konkursu prace uczniów, którzy zostali
zakwalifikowani do etapu finałowego, oraz protokół z przebiegu etapu szkolnego (oryginał
w formie pisemnej), zgodnie ze wzorem protokołu znajdującym się w załączniku nr 3, oraz
w terminie zgodnym z harmonogramem konkursu (§ 5); pozostałe prace uczniów dyrektor
zgłoszonej szkoły zabezpiecza i przechowuje do dnia 31.12.2018 r.
9. Etap finałowy:
a) odbędzie się w Wołominie zgodnie z harmonogramem Konkursu (§ 5);
b) w etapie finałowym biorą udział drużyny, które w etapie szkolnym uzyskały najlepsze
wyniki w swoich kategoriach wiekowych w zgłoszonej szkole;
c) z jednej szkoły, do etapu finałowego, można zgłosić po jednej drużynie w każdej kategorii
wiekowej.
d) na etapie finałowym prace uczniów będą oceniane przez komisję konkursową, powołaną
przez Organizatora konkursu.
10.
Organizator Konkursu może w trakcie etapu szkolnego udać się do wybranej placówki
oświatowej, biorącej udział w Konkursie i sprawdzić, czy Konkurs jest przeprowadzony
zgodnie z niniejszym regulaminem.
§5
HARMONOGRAM KONKURSU
Ramy czasowe

Opis

Od 9 marca 2018 r.

Ogłoszenie konkursu i nawiązanie współpracy ze szkołami
funkcjonującymi na terenie powiatu wołomińskiego.

Do 23 marca 2018 r.

Termin składania przez szkoły Kart zgłoszenia (Załącznik nr 1 ).
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Do 4 kwietnia 2018 r.

Termin na dostarczenie zgody na udział i przetwarzanie danych
osobowych uczniów - Załącznik nr 2 .

Do 6 kwietnia 2018 r.

Dostarczenie przez Organizatora Konkursu kopert z testami dla
zgłoszonej przez szkoły liczby drużyn.
Etap szkolny
Rozpoczęcie testu w przedziale czasu: 12.00-13.00
Czas na napisanie testu 30 min.

10 kwietnia 2018 r.

Dostarczenie do siedziby Starostwa Powiatowego w Wołominie:
-prac uczniów, którzy zostali zakwalifikowani do etapu
finałowego oraz
-oryginałów protokołów z etapu szkolnego (załącznik nr 3).
Do 24 kwietnia 2018 r. Ogłoszenie na stronie internetowej Organizatora (www.powiatwolominski.pl) listy drużyn, które zostaną zaproszone na etap
finałowy wraz z podaniem dokładnej godziny i miejsca
przeprowadzenia etapu finałowego.
Do 17 kwietnia 2018.

22 maja 2018 r.

Etap finałowy w Wołominie.

Do 15 czerwca 2018 r. Rozstrzygnięcie i rozdanie nagród.
11.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów zawartych w § 5, ze względu na
okoliczności niezależne od Organizatora.
12.
Koszty uczestnictwa w Konkursie pokrywają uczestnicy.
13.
Wszelkie dokumenty związane z organizacją i przebiegiem Konkursu dostarczone po
terminie nie będą brane pod uwagę.

1.

2.
3.
4.
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7.

8.

§6
KRYTERIA OCENY
Podczas oceniania odpowiedzi komisja weźmie pod uwagę:
a. poprawność udzielonych odpowiedzi,
b. wyczerpanie tematu,
c. poprawność językową
Ilość punktów, jaką można uzyskać w etapie szkolnym to maksymalnie po 3 punkty za
jedno pytanie.
Ilość punktów, jaką można uzyskać w etapie finałowym to maksymalnie po 3 punkty za
jedno pytanie.
Jeżeli po podliczeniu punktów w etapie szkolnym okaże się, że jedna lub więcej drużyn
uzyskały jednakową ilość punktów jak drużyna najlepsza, wówczas do finału przechodzi
drużyna, która pierwsza oddała kartę odpowiedzi.
Po ogłoszeniu przez Organizatora listy drużyn, które zostaną zaproszone do etapu
finałowego, opiekunowie muszą potwierdzić przybycie drużyn do dnia 10 maja 2018 r.
Jeżeli drużyna, nie przybędzie we wskazanym przez Organizatora terminie, zostanie
zdyskwalifikowana i nie będzie brała udziału w dalszym przebiegu Konkursu.
W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów przez drużyny biorące udział w etapie
finałowym, zostanie przeprowadzona dogrywka (5 pytań dotyczących zagadnień
wskazanych w § 7).
W przypadku nie rozstrzygnięcia Konkursu w wyniku dogrywki, o której mowa
w § 6 pkt. 7, w celu wyłonienia laureatów zostanie przeprowadzone losowanie.
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§7
NAGRODY
1. Organizator konkursu przewiduje atrakcyjne nagrody dla:
a. placówek oświatowych, z których zgłoszone zostaną drużyny, które w etapie finałowym,
w swoich kategoriach wiekowych, zajmą I miejsce: sprzęt multimedialny o wartości
ok. 2000 zł
b. 3 uczniów, tworzących drużynę, która w swojej kategorii wiekowej zajmie I miejsce:
sprzęt sportowy;
c. 3 uczniów, tworzących drużynę, która w swojej kategorii wiekowej zajmie II miejsce:
sprzęt turystyczno-rowerowy;
d. 3 uczniów, tworzących drużynę, która w swojej kategorii wiekowej zajmie III miejsce:
zestawy turystyczne;
e. 3 uczniów, tworzących drużynę, która w swojej kategorii wiekowej zostanie wyróżniona:
akcesoria rowerowe;
f. opiekunów drużyn, które zajęły I, II, III miejsce oraz zostały wyróżnione: power banki.
2. Dla wszystkich opiekunów biorących udział w konkursie Organizator przewiduje pisemne
podziękowania za przygotowanie uczniów do konkursu.
3. Zwycięska szkoła nie może ubiegać się o wypłatę wartości nagrody
w gotówce.

1.
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3.
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§8
ZAGADNIENIA OBOWIĄZUJĄCE W I i II ETAPIE KONKURSU
Współczesne zmiany klimatu w skali globalnej, krajowej i powiatowej.
Formy prawnej ochrony przyrody w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem form
występujących na terenie powiatu wołomińskiego.
Bioróżnorodność Polski.
Codzienne nawyki, mające wpływ na stan środowiska przyrodniczego.
Aktualne zagadnienia dotyczące ochrony i kształtowania środowiska (np. „nowinki prasowe”,
zanieczyszczenie powietrza i smog, katastrofy ekologiczne, odnawialne źródła energii,
prosumenci, gospodarka odpadami, bioindykatory itp.).
Rozpoznawanie gatunków zwierząt oraz roślin pospolitych i chronionych, występujących w
Polsce.
Wymagania programowe związane z ochroną środowiska i ekologią, odpowiednio do
kategorii wiekowej.
§9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w akcji ponoszą uczestnicy.
Dane osobowe uczestników akcji podlegają ochronie prawnej i zostaną wykorzystane
wyłącznie w celu wyłonienia Laureatów, przyznania nagród oraz w działaniach
promocyjnych Starostwa Powiatowego w Wołominie (np. umieszczenie informacji o
Laureatach na stronie internetowej Organizatora).
W przypadkach losowych skład osobowy drużyny biorącej udział w etapie finałowym, może
ulec zmianie w stosunku do składu na etapie szkolnym, ale ewentualną nagrodę otrzymają
osoby biorące udział w etapie finałowym.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów niniejszego Regulaminu, bez podania
przyczyny; informacja o zmianach zostanie podana na stronie internetowej Organizatora
akcji (http://www.powiat-wolominski.pl).
O sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator.
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6.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołominie
pok. 108 lub pod numerem telefonu 22 787 43 01 wew. 158 lub mailowo
zee.wos@powiat-wolominski.pl .
Prowadzący sprawę: Barbara Kocikowska-Kopyt i Robert Angielski.

Sporządziła: Barbara Kocikowska-Kopyt
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