REGULAMIN KONKURSU WIEDZY O PRZYRODZIE PODKAPRACIA
PODCZAS IMPREZY EDUKACYJNEJ
„RAZEM DLA ZIELONEGO PODKARPACIA”
Zatwarnica, 15.09.2018 r.
I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
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2.
3.
4.

II.

Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które zgłoszą się do udziału w Konkursie.
Każdy uczestnik Konkursu zobowiązany jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
Celem Regulaminu jest określenie zasad uczestnictwa w Konkursie
Organizatorem Imprezy, której elementem jest Konkurs Wiedzy o Przyrodzie Podkarpacia, jest
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia PRO CARPATHIA z siedzibą w Rzeszowie przy ul.
Rynek 16/1, 35-064 Rzeszów.
CELE KONKURSU WIEDZY O PRZYRODZIE PODKARPACIA

1.
Zachęcenie uczestników/turystów/mieszkańców do samodzielnego zdobywania i pogłębiania wiedzy
na temat ochrony przyrody, regionu
2.
Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych wśród uczestników
3.
Kształtowanie właściwych postaw wobec przyrody
4.
Zainteresowanie światem przyrody, jego różnorodnością i pięknem
5.
Zdobycie umiejętności obserwacji zjawisk przyrodniczych i dokonania ich opisu
6.
Wyrobienie poczucia odpowiedzialności za środowisko
7.
Rozwijanie umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w praktyce
III.

ZAKRES TEMATYCZNY KONKURSU
Konkurs obejmuje zagadnienia dotyczące bieszczadzkiej przyrody, metod jej ochrony oraz wiedzy na temat
zasad zachowania się na terenie Parku Narodowego. W etapie testu będzie 30 pytań zamkniętych i otwartych,
dotyczących 7 zagadnień: fauna, flora, przyroda nieożywiona, formy ochrony przyrody, ekologia, gospodarka
leśna, dostępne atrakcje przyrodnicze.

IV.

TERMIN KONKURSU
I etap Konkursu przeprowadzony zostanie w dniu 15.09.2018 roku w godzinach 10:00 – 12:00 na terenie
imprezy, przy Chacie Bojkowskiej w Zatwarnicy.
II etap – Finał Konkursu odbędzie się na scenie przy Chacie Bojkowskiej w godzinach 16:00 – 17:30.
Uczestnicy powinni zgłosić się na konkurs punktualnie.

V.

UCZESTNICY KONKURSU
Konkurs adresowany jest do uczestników imprezy edukacyjno-przyrodniczej „Razem Dla Zielonego
Podkarpacia” w Zatwarnicy w dniu 15.09.2018 roku.

Projekt „Razem dla Zielonego Podkarpacia – budowanie potencjału i integracja różnych
grup interesariuszy mających duży wpływ na przyrodę”

VI.

VII.

PRZEBIEG KONKURSU
Konkurs będzie przebiegał w dwóch etapach. Eliminacje indywidualne i grupowe przebiegać będą w 4
kategoriach wiekowych: w I etapie uczestnicy wypełnią test przyrodniczy składający się z pytań zamkniętych i
otwartych. W etapie II (finał) finaliści będą rywalizować na scenie o pierwsze miejsce w konkursie.
ORGANIZACJA KONKURSU
I etap – eliminacje indywidualne i grupowe w formie testu przyrodniczego (ok. 30 pytań dotyczących 7
zagadnień: fauna, flora, przyroda nieożywiona, formy ochrony przyrody, ekologia, gospodarka leśna, dostępne
atrakcje przyrodnicze – pytania zamknięte i otwarte); Chata Bojkowska, godzina 10:00 – 12:00.
II etap (finał) – na scenie przed widownią – 6 najlepszych zespołów po etapie testu weźmie udział w rozgrywce,
która wyłoni „Mistrzów wiedzy o przyrodzie Podkarpacia”. Oceniane będą zarówno zespoły, jak i każdy z
uczestników indywidualnie, a trzem najlepszym drużynom oraz trzem najlepszym uczestnikom indywidualnie
wręczone zostaną wykonane ręcznie statuetki i nagrody rzeczowe. Chata Bojkowska, godzina 16:00 – 17:30.
I etap przebiegać będzie następująco:
1. Część pisemna konkursu ma formę testu składającego się z ok. 30 pytań zamkniętych i otwartych
2. Na wypełnienie testu przeznacza się 30 minut (po odliczeniu czasu przeznaczonego na czynności
organizacyjne)
3. Nad prawidłowością przebiegu konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa
4. W czasie trwania konkursu członkowie Komisji Konkursowej nie mogą objaśniać, komentować zadań oraz
udzielać wskazówek dotyczących ich rozwiązania
5. W czasie trwania konkursu każdy uczestnik lub grupa pracuje przy oddzielnym stoliku/miejscu
zapewniającym samodzielność pracy
6.Organizator zapewnia przybory do pisania
7. Uczestnik po otrzymaniu testu wpisuje na nim imię i nazwisko lub nazwę grupy i wymienia wszystkich
członków grupy
8. Do pytań zamkniętych podane są trzy odpowiedzi: A, B, C. Tylko jedna odpowiedź jest właściwa
9. Pytania konkursowe mogą mieć charakter pytań otwartych i wymagają udzielenia pisemnej odpowiedzi
10. Zadania mogą polegać na uzupełnieniu schematu, rysunku o tematyce przyrodniczej o brakujące elementy,
podpisy
11. Poprawną odpowiedź uczestnik zaznacza wyraźnym okręgiem wokół litery oznaczającej odpowiedź (A, B lub
C)
12. W przypadku pomyłki, błędnie wybraną odpowiedź zaznacza znakiem X, następnie zaznacza okręgiem inną
odpowiedź. Zaznaczenie okręgiem dwóch odpowiedziach (nawet, jeśli wśród nich znajduje się właściwa
odpowiedź) traktuje się jako odpowiedź niepoprawną
13. W pytaniach otwartych uczestnik wpisuje odpowiedź we wskazane miejsce na arkuszu testowym
14. Po upływie czasu przeznaczonego na wypełnienie testu następuje ogłoszenie zakończenia przebiegu
konkursu i zebranie prac
II Etap – finał będzie przebiegać następująco:
1. Do finału przechodzi 6 zespołów/ uczestników indywidualnych z najlepszymi wynikami z I etapu
2. Finał konkursu odbędzie się na scenie przy Chacie Bojkowskiej przed widownią
3. Finaliści będą odpowiadać na dodatkowe pytania/rozwiązywać zadania w 4 konkurencjach prowadzonych
przez ekspertów. Tu nastąpi eliminacja 3 najlepszych zespołów.
4. Finaliści z 3 najlepszych zespołów będą rywalizować o zajęcie pierwszego miejsca w konkursie podczas
kolejnych 3 konkurencji (wszystkie drużyny będą na scenie w tym samym czasie)
5. Zostaną przyznane 3 pierwsze miejsca w Konkursie Wiedzy o Przyrodzie Podkarpacia

Projekt „Razem dla Zielonego Podkarpacia – budowanie potencjału i integracja różnych
grup interesariuszy mających duży wpływ na przyrodę”

6. Trzem najlepszym drużynom oraz trzem najlepszym uczestnikom indywidualnym zostaną wręczone statuetki
wykonane ręcznie oraz nagrody rzeczowe
VIII.

NAGRODY DLA LAUREATÓW KONKURSU WIEDZY O PRZYRODZIE PODKARPACIA
Wręczone zostaną wykonane ręcznie statuetki, nagrody rzeczowe dla laureatów oraz dyplomy za uczestnictwo
w Konkursie.

IX.

TERMIN ZGŁASZANIA UCZESTNIKÓW DO KONKURSU
Termin zgłoszeń upływa w dniu 14.09.2018 (piątek) o godzinie 16:00.

X.

WARUNKI ZGŁOSZENIA UCZESTNIKÓW
Wypełniony formularz zgłoszeniowy (dostępny na stronie www.fundacjabieszczadzka.org) prosimy wysłać na
adres mailowy: zgloszenia@fundacja.bieszczady.pl wpisując w tytule wiadomości „zgłoszenie na konkurs
przyrodniczy” lub telefonicznie: 534 117 118.

XI.
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro
Carpathia” w Rzeszowie, ul. Rynek ul. Rynek 16/1, 35-064 Rzeszów. W sprawach związanych z tymi danymi,
można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: info@procarpathia.pl. Dane osobowe będą
przetwarzane w celu, zakresie i przez okres niezbędny do organizacji, przeprowadzenia i promocji imprezy.
W zakresie, który nie jest ograniczony innymi przepisami prawa, uczestnicy imprezy posiadają dostęp do treści
swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli
przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom
uprawnionym na mocy przepisów prawa oraz podmiotom wspomagającym organizatora w informatycznym
przetwarzaniu danych, na podstawie umowy powierzenia danych osobowych. Można wnieść skargę do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa. Podanie
danych w przypadku konkursów organizowanych w trakcie Imprezy jest dobrowolne, jednak niezbędne do ich
przeprowadzenia. Konsekwencją niepodania tych danych może być brak może być brak możliwości udziału
w konkursie.
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