Regulamin
Międzypowiatowego Konkursu Ornitologicznego

„Ptaki wokół nas”
październik - grudzień 2010

INFORMACJE WSTĘPNE
Organizatorem konkursu jest:
•

Muzeum w Kwidzynie oddz. Muzeum Zamkowego w Malborku;

•

Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa z Kwidzyna.

Prowadzącym konkurs jest Adam Juźwiak (Muzeum w Kwidzynie, Dział Przyrody).
Konkurs rozgrywany jest na określony temat związany z przyrodą ze szczególnym
uwzględnieniem ptaków i ochrony przyrody.
Konkurs jest działaniem w ramach projektów: Edukacja ekologiczna mieszkańców Kwidzyna,
Program edukacji ekologicznej powiatu kwidzyńskiego, Edukacja Ekologiczna mieszkańców
Powiśla
Sponsorami konkursu są: Gmina Miejska Kwidzyn, Program Operacyjny - Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Muzeum w
Kwidzynie, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków.
UCZESTNICY
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 4-6 szkół podstawowych oraz uczniów klas
gimnazjalnych z terenu powiatu kwidzyńskiego i sztumskiego.
W konkursie nie występują kategorie wiekowe.
ZGŁOSZENIA
Do etapu szkolnego konkursu zgłosić można nieograniczoną ilość uczniów ze szkół terenu
objętego konkursem.
Zgłoszenia można nadsyłać mailem lub dokonywać telefonicznie wg danych zamieszczonych na
ogłoszeniu o konkursie rozsyłanym do szkół.
Warunkiem uczestnictwa ucznia w konkursie jest jego imienne zgłoszenie organizatorom
konkursu do dnia 21 października 2010 roku do godziny 12:00.

PRZEBIEG
Etap szkolny
Etap szkolny konkursu trwa od momentu zgłoszenia uczniów do konkursu do testu etapu
szkolnego. Organizatorzy na stronach www.ekokwidzyn.pl/pl/dzialaniaView/194 oraz
www.zamek.kwidzyn.pl udostępniają zakres tematyczny testu etapu szkolnego.
Test etapu szkolnego we wszystkich zgłoszonych szkołach odbywają się o godzinie 12:00 dnia
22 października 2010r. Eliminacji nie przeprowadzają szkoły, które zgłaszają tylko 1 ucznia.
Pytania eliminacyjne do wszystkich zgłoszonych szkół dostarczają Organizatorzy drogą
mailową 22 października 2010r najpóźniej do godziny 11:00.
Nauczyciele zgłaszający uczniów do konkursu zobowiązują się do:
•

dbałości o uczciwość w rozwiązywaniu testów etapu szkolnego przez uczestników w
określonym w harmonogramie konkursu czasie;

•

ocenienia rozwiązanych przez uczestników testów etapu szkolnego według
otrzymanego (drogą mailową) od Organizatorów klucza;

•

przesłania do Organizatorów drogą mailową (na adres a.juzwiak@zamek.malbork.pl)
ilość punktów zdobytych przez uczestników etapu szkolnego;

•

przesłania listownie oryginałów testów
szkolnego

rozwiązanych przez uczestników etapu

O liczbie uczniów zakwalifikowanych do etapu warsztatowego i finałowego decydują
Organizatorzy i powiadamiają o tym szkołę.
Etap warsztatowy
Etap warsztatowy składa się z trzech spotkań szkoleniowych w których uczestnicy konkursy
zdobywają praktyczna wiedza na temat ptaków i ich rozpoznawania.
Dwa spotkania maja charakter kameralny i odbywają się na wystawie „Przyroda Polski
Północnej” w Muzeum w Kwidzynie.
Trzecie spotkanie na charakter terenowy.
Terminy spotkań określa harmonogram konkursy dostępny
www.ekokwidzyn.pl/pl/dzialaniaView/194 oraz www.zamek.kwidzyn.pl
Dla uczestników konkursu z powiatu
sztumskiego Organizatorzy zapewniają
bezpłatny przejazd na miejsce warsztatów
kameralnych oraz na miejsce zajęć
terenowych. W/w uczestnicy są odbierani i
przywożeni pod stację kolejowa w Sztumie o
umówionych godzinach.

na

stronach

:

Dla uczestników konkursu z powiatu
kwidzyńskiego Organizatorzy zapewniają
przejazd na miejsce zajęć terenowych. W/w
uczestnicy są odbierani i przywożeni pod
stację kolejowa w Kwidzynie o umówionych
godzinach.

Z transportu, warsztatów i zajęć terenowych mogą skorzystać tylko Ci uczestnicy, którzy
przedstawili pisemną zgodę rodziców (opiekunów) na udział w działaniach konkursowych.

Warunkiem przejścia do etapu finałowego:
•

jest obecność uczestnika konkursu na wszystkich spotkaniach konkursowych;

•

przedstawienie udokumentowanych trzech samodzielnych wycieczek
obserwowania ptaków – zasady dokumentacji określą Organizatorzy;

w

celu

Etap finałowy
Finał odbędzie się w Muzeum w Kwidzynie w terminie określonym w harmonogramie
konkursu.
Komisja Finałowa konkursu jest powoływana przez Organizatorów.
Forma starcia finałowego jest zróżnicowana: pytania otwarte, formy testowe, praca z
ilustracjami, zadania dźwiękowe itp.
W przypadku zdobycia przez uczestników finału takiej samej liczby punktów w ramach miejsc
nagradzanych zostanie przeprowadzona dogrywka. Dogrywka może mieć formę ustną lub
pisemną.
Każdy z uczestników części warsztatowej i finałowej otrzymuje nagrodę, wartość nagród
zależy od zajętej pozycji.
Nagród nie przyznaje się za eliminacje szkolne, chyba, że szkoła zadecyduje inaczej i sama je
ufunduje.
INFORMACJE KOŃCOWE
Bieżące informacje o Konkursie, jego przebiegu, uczestnikach i finalistach umieszczane są na
stronie internetowej: www.ekokwidzyn.pl/pl/dzialaniaView/194 oraz www.zamek.kwidzyn.pl
W przypadku nieprzestrzegania regulaminu przez szkołę lub uczestników nastąpi
dyskwalifikacja przedstawicieli danej szkoły.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian regulaminu. W przypadku zmian w
regulaminie organizator ma obowiązek poinformować o tym zgłoszone do konkursu szkoły.
Szczegółowe informacje:
Adam Juźwiak (Muzeum w Kwidzynie) a.juzwiak@zamek.malbork.pl lub 55 646 37 95

