
 
REGULAMIN KONKURSU 

„POZNAJEMY ZABORSKI PARK KRAJOBRAZOWY” 
 
I. ORGANIZATOR  
Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych  
Oddział Zespołu w Charzykowach - Zaborski Park Krajobrazowy  
 
II. CELE KONKURSU  
1. Zdobywanie i pogłębianie wiedzy dotyczącej Zaborskiego Parku Krajobrazowego.  

2. Poszerzanie wiadomości z zakresu ekologii, ochrony przyrody i ochrony środowiska.  

3. Umiejętność rozpoznawania gatunków grzybów, roślin i zwierząt.  

4. Rozbudzanie i pogłębianie zamiłowania oraz szacunku dla przyrody.  

5. Motywowanie i podejmowanie działań na rzecz ochrony najbliższego środowiska 
przyrodniczego.  

6. Umiejętność interpretowania mapy.  

7. Integracja uczniów oraz wymiana doświadczeń między szkołami i służbą parku 
krajobrazowego.  
 
III. WARUNKI UCZESTNICTWA  
1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie z klas IV-VI szkół podstawowych z: gminy 
Konarzyny, miasta i gminy Chojnice oraz miasta i gminy Brusy.  

2. W celu przystąpienia do konkursu należy wypełnić załączoną kartę zgłoszeniową i przesłać 
na adres ORGANIZATORA.  

3. Wypełnioną kartę zgłoszeniową należy przesłać do dnia 5 kwietnia 2018 r.  
 
IV. PRZEBIEG KONKURSU  
1. Konkurs przebiega w trzech etapach: szkolnym, gminnym i parkowym.  
 
A. ETAP SZKOLNY  
Rywalizują między sobą uczniowie w obrębie danej szkoły. Do konkursu może przystąpić 
dowolna ilość uczniów.  
 
B. ETAP GMINNY  
Rywalizacja między szkołami w obrębie danej gminy.  
 
C. ETAP PARKOWY  
Rywalizacja szkół reprezentujących poszczególne gminy.  
 
W wyniku przeprowadzenia etapu szkolnego zostanie wyłoniona 3 – osobowa drużyna, która 
będzie reprezentowała szkołę w drugim etapie.  
Do etapu parkowego przechodzi szkoła, której uczniowie zwyciężyli w drugim etapie. Wynik 
drużyny w drugim i trzecim etapie konkursu będzie sumą punktów jaką uzyskali z testu 
poszczególni jej członkowie.  
Zestaw pytań do każdego etapu przygotowują pracownicy Zaborskiego Parku 
Krajobrazowego, którzy także rozdysponują je wśród uczestników konkursu.  
Test /etap szkolny i gminny/ będzie składał się z 20 pytań, z których 10 to tzw. pytania 
ogólne /dotyczące wiedzy ekologicznej i przyrodniczej z zakresu nauczania przyrody w szkole 
podstawowej/. Pozostałe 10 pytań dotyczyć będzie wiadomości na temat Zaborskiego Parku 
Krajobrazowego.  
Na etapie parkowym rywalizują między sobą szkoły, które zwyciężyły w finałach gminnych. 
Uczestnicy tego etapu muszą wykazać się podstawową wiedzą dotyczącą Zaborskiego Parku 



Krajobrazowego. Dodatkową konkurencją będzie rozpoznawanie gatunków roślin i zwierząt 
oraz interpretowania mapy topograficznej. Drużyny biorące udział w ww. etapie otrzymają 
od organizatorów zakres tematów obowiązujących na finale konkursu.  
2. W przypadku gminy, na terenie której znajduje się jedna szkoła, zwycięzcy etapu 
szkolnego automatycznie kwalifikują się do etapu 3.  
 
V. NAGRODY  
Zwycięzcy każdego z etapów konkursu otrzymają nagrody.  
 
VI. OCENIANIE  
Sposób punktowania zadań wraz z zasadami ich oceniania udostępniony będzie  
w dniu rozpoczęcia zmagań konkursowych, na każdym z etapów.  
 
VII. OBOWIĄZKI ORGANIZATORA KONKURSU  
Do obowiązków organizatora konkursu należy poinformowanie nauczycieli szkół 
podstawowych o konkursie, przygotowanie i rozdysponowanie testów oraz protokołów 
pokonkursowych, organizacja konkursu oraz czuwanie nad jego prawidłowym przebiegiem, 
w tym ustalenie miejsca przeprowadzenia poszczególnych etapów.  
 
VIII. KALENDARZ KONKURSU  
Daty poszczególnych etapów:  
- szkolny – 10.04.2018 r. – godzina 10.00  
- gminny – 10.05.2018 r. – godzina 10.00  
- parkowy – 05.06.2017 r. – godzina 10.00  
 
IX. LITERATURA  
- broszury i informatory dotyczące Zaborskiego Parku Krajobrazowego,  
- program nauczania przyrody w szkole podstawowej,  
- popularne przewodniki do oznaczania gatunków grzybów, roślin i zwierząt,  
- do etapu 3 – informacje przygotowane przez organizatora /drużyny uzyskują  
je po etapie 2/.  
 
Zgłaszający wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu 
zgłoszeniowym zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie 
danych osobowych (Dz. U. 2016 r., poz. 922 ze zm.) oraz na wykorzystanie wizerunku w 
postaci fotografii cyfrowej dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu pn. ,,Poznajemy 
Parki Krajobrazowe Polski” organizowanego przez Zaborski Park Krajobrazowy. 
 
 
Lista zwycięzców  poszczególnych etapów będą dostępne na stronie www.zaborskipark.pl  
 
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia drobnych zmian  

w regulaminie konkursu. 

 

http://www.zaborskipark.pl/

