WOŚ.605.5.2018.BK
REGULAMIN AKCJI
„Przyroda – Przygoda”
§1
ORGANIZATOR
Organizatorem akcji pn. „Przyroda – Przygoda” zwanej dalej „akcją”, jest Starostwo
Powiatowe w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin.
§2
CEL AKCJI
Celem akcji jest:
1. edukacja ekologiczna mieszkańców powiatu wołomińskiego;
2. promocja walorów przyrodniczych powiatu wołomińskiego;
3. rozbudzenie wrażliwości na piękno i potrzeby przyrody;
4. przeszkolenie nauczycieli uczących w szkołach prowadzonych przez Starostwo Powiatowe
w Wołominie, w zakresie metodologii tworzenia Questów* oraz możliwości ich
wykorzystania w procesie nauczania;
5. zachęcenie nauczycieli do przekazania zdobytej wiedzy swoim podopiecznym;
6. wypracowanie Questów zachęcających do odwiedzenia powiatu wołomińskiego oraz
ukazujących piękno przyrody.
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§3
UCZESTNICY
W akcji mogą brać udział uczniowie uczęszczający do szkół prowadzonych przez Powiat
Wołomiński oraz nauczyciele uczący w ww. szkołach.
Warunkiem udziału w akcji jest zgłoszenie szkoły do udziału w akcji (załącznik nr 1) oraz
udział nauczyciela (wskazanego w ww. zgłoszeniu) w szkoleniu, o którym mowa
w harmonogramie akcji § 4;
Zgłoszenia można składać w terminie określonym w § 4 niniejszego regulaminu:
- 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
Z jednej szkoły może wpłynąć zgłoszenie jednego nauczyciela, z tym, że nauczyciel nie
może reprezentować więcej niż jednej szkoły.
Nauczyciel zgłaszający chęć udziału w szkoleniu zobowiązuje się do stworzenia w szkole
drużyny uczniów (max. 5 uczniów w drużynie), którzy wraz z nauczycielem wykonają
zadanie konkursowe.
Wszyscy nauczyciele biorący udział w szkoleniu otrzymają zaświadczenia i materiały
szkoleniowe.
Nauczyciel, który pierwszy zgłosi chęć uczestnictwa w akcji otrzyma dla szkoły, którą
reprezentuje, 5 ryz ekologicznego papieru do ksero (format A4).

*Quest to edukacyjna gra terenowa, polegająca na przejściu nieoznakowanej w terenie trasy. Uczestnicy zabawy
przemieszczają się dzięki wskazówkom zawartym w tekście ulotki . Żeby przejść cały Quest, należy odgadywać
zagadki, szukać w terenie wskazówek, wpisywać odpowiednie znaki, potrzebne do rozwiązania hasła. Więcej na
stronie http://questy.com.pl/pl/
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§4
PRZEBIEG AKCJI
1. Akcja będzie przebiegała w następujących etapach, zgodnie z harmonogramem
zamieszczonym w § 4 pkt 2.
a. Szkolenie nauczycieli.
b. Opracowywanie Questów przez drużyny zgłoszone do udziału w akcji.
c. Ocena Questów przez Komisję powołaną przez Organizatora.
d. Rozstrzygnięcie i rozdanie nagród.
2. Nauczyciele, którzy zgłoszą chęć udziału w akcji, zobowiązują się przeprowadzić akcję
zgodnie z niniejszym regulaminem i poniższym harmonogramem:
Ramy czasowe

Opis

Do 20 lutego 2018 r.

Termin składania zgłoszeń nauczycieli do udziału w akcji.

23 luty 2018

Szkolenie dla nauczycieli obejmujące zagadnienia:
-teoria questów wg metodologii The Valley Quest,
-typy i przykłady wypraw,
-omówienie krok po kroku tworzenia konkretnego Questu,
-pod koniec warsztatów wyjście w teren - ćwiczenia praktyczne.

godz. 8.30-16.30

Miejsce szkolenia: Sala Konferencyjne Starostwa Powiatowego w Wołominie,
ul . Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin.
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Do 6 marca 2018 r.

Dostarczenie do siedziby Organizatora listy uczniów tworzących
drużyny, o których mowa w §3 pkt. 5 (załącznik nr 2 i 3)

Do 10 maja 2018 r.

Dostarczenie do siedziby Organizatora Questów, opracowanych
zgodnie z regulaminem i metodologią przedstawioną na szkoleniu.

Do 20 czerwca 2018 r.

Ocena Questów przez komisję powołaną przez Organizatora oraz
rozdanie nagród dla uczniów i nauczycieli.

Do 31 sierpnia 2018 r.

Wybór nagród przez zwycięską szkołę oraz przekazanie nagród.

§5
WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRACY KONKURSOWEJ (QUESTU)
Zadanie konkursowe polega na opracowaniu Questu ,zgodnie z metodologią przedstawioną
na ww. szkoleniu.
Opracowane Questy muszą dotyczyć obszaru powiatu wołomińskiego.
Questy należy dostarczyć w formie papierowej (w ilości 3 szt.), oraz na nośniku
cyfrowym.
Questy należy dostarczyć w teczce opisanej dokładną nazwą i adresem szkoły.
Za datę zgłoszenia uważa się datę wpłynięcia Questów do siedziby Organizatora.
Z jednej szkoły może zostać zgłoszony jeden Quest.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów zawartych w §4, ze względu na
okoliczności niezależne od Organizatora, mogące wpłynąć na prawidłowy przebieg akcji.
Koszty wykonania i dostarczenia prac konkursowych do siedziby Organizatora pokrywają
uczestnicy; przesyłkę należy zabezpieczyć tak, aby nie uległa uszkodzeniu podczas
transportu.
Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.

10. jako Opiekona Questu należy wpisać: Powiat Wołomiński, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200
Wołomin, tel. 22/787 43 01 wew.158.
§6
KRYTERIA OCENY
1. Prace zostaną ocenione przez komisję konkursową, powołaną przez Organizatora akcji.
2. Komisja weźmie pod uwagę:
a. walory edukacyjne pracy (możliwość wykorzystania pracy dla celów edukacji
ekologicznej) max.5 pkt.
b. zgodność pracy z tematyką akcji (wybrane miejsca i fabuła związane z przyrodą
powiatu wołomińskiego, zachęcające do spędzenia czasu na świeżym powietrzu max.
5 pkt.
c. zgodność pracy z niniejszym regulaminem max. 5 pkt.
d. kompozycję, staranność, estetyka wykonania, jakość grafiki i zdjęć max. 5 pkt.
e. oryginalność i pomysłowość max. 5 pkt.
3. Maksymalna ilość punktów, możliwa do uzyskania to 25 pkt.
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§7
NAGRODY
Organizator akcji przewiduje atrakcyjne nagrody dla:
a. szkoły, z której zostanie zgłoszona zwycięska drużyna nagroda o wartości ok.
11 000,00 netto, do wyboru:
- zakup i montaż, na terenie szkoły, ławki z panelem fotowoltaicznym i możliwością
ładowania urządzeń elektronicznych
lub
- wyposażenie pracowni, służące pogłębianiu wiedzy o środowisku – sprzęt do
wyboru z listy podanej przez Organizatora;
b. uczniów i nauczycieli, którzy wykonali zwycięskie prace (nagrody rzeczowe do
wyboru z listy podanej przez Organizatora):
I miejsce – nagrody dla każdego ucznia i opiekuna, o wartości ok. 400 zł na osobę,
II miejsce – nagrody dla każdego ucznia i opiekuna, o wartości ok. 300 zł na osobę,
III miejsce – nagrody dla każdego ucznia i opiekuna, o wartości ok. 200 zł na osobę.
c. nagrody pocieszenia – dla pozostałych uczniów, nagrody rzeczowe do wyboru z listy
podanej przez Organizatora.
Nagrodzeni nie mogą ubiegać się o wypłatę wartości nagrody w gotówce.
Rodzaj nagród może być konsultowany z opiekunami uczniów lub z dyrekcją szkoły.
Wyniki oraz termin i miejsce wręczenia nagród zostaną podane na stronie internetowej
Organizatora (http://www.powiat-wolominski.pl).

§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w akcji ponoszą uczestnicy.
2. 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.
3. Złożenie pracy konkursowej, jest równoznaczne z zapewnieniem Organizatora o tym, że
nie narusza ona praw osób trzecich, a w szczególności rozpowszechnienie pracy nie będzie
prowadziło do naruszenia prawa do ochrony wizerunku osób w rozumieniu artykułu
81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2017 poz. 880 ze zm.).
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4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób trzecich
przez autora zgłoszonej pracy.
5. Złożone egzemplarze pracy nie będą zwracane autorom i przechodzą na własność
Starostwa Powiatowego w Wołominie.
6. Najciekawsze prace mogą zostać wykorzystane dla potrzeb realizacji edukacji
ekologicznej na terenie powiatu wołomińskiego, w tym mogą zostać umieszczone na
stronie internetowej Organizatora akcji lub na stronie promującej ideę Questingu.
7. Udział w akcji jest jednoznaczny z udzieleniem prawa na czas nieoznaczony do
nieodpłatnego wykorzystywania zgłaszanej pracy w całości lub we fragmentach przez
Organizatora akcji. Starosta Wołomiński nabywa prawo do wielokrotnego wydawania,
wykorzystywania, powielania, przetwarzania i rozpowszechniania techniką drukarską
i cyfrową dzieła, jaki stanowi praca konkursowa oraz do wystawiania i publicznego
udostępniania zgłoszonej pracy na stronach internetowych Starostwa Powiatowego oraz
jednostek mu podległych i innych stronach promujących ideę Questingu.
8. Prace niezgodne z niniejszym regulaminem nie będą oceniane.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania akcji z przyczyn niezależnych od
Organizatora.
10.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).
11. O sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator.
12. Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołominie
pok. 108 lub pod numerem telefonu 22 787 43 01 wew. 158. Prowadzący sprawę: Barbara
Kocikowska-Kopyt i Robert Angielski.
Sporządziła: Barbara Kocikowska-Kopyt

