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INFORMACJE WSTĘPNE
Organizatorem konkursu jest:
•

Muzeum w Kwidzynie,
◦ strona internetowa: www.zamek.kwidzyn.pl

•

Nadleśnictwo Kwidzyn,
◦ www.kwidzyn.gdansk.lasy.gov.pl

Kustoszami konkursu są:
•

dr inż. Józef Popiel (Sekretarz, Nadleśnictwo Kwidzyn)

•

mgr inż. Adam Juźwiak (Muzeum w Kwidzynie, Dział Przyrody).

Konkurs obejmuje tematykę związaną z przyrodą ze szczególnym uwzględnieniem ochrony przyrody.
UCZESTNICY
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z terenu powiatów
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 wg informacji zamieszczonych na ogłoszeniu o konkursie rozsyłanym przez
organizatorów.
PRZEBIEG
Etap szkolny
Etap szkolny konkursu trwa od momentu zgłoszenia uczniów do konkursu do testu etapu szkolnego.
Organizatorzy na stronach internetowych udostępniają zakres tematyczny testu etapu szkolnego.
Test etapu szkolnego we wszystkich zgłoszonych do konkursu szkołach odbywać się będzie
w dniu i o godzinie określonej w harmonogramie konkursu. Eliminację przeprowadzają również szkoły, które
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zgłaszają tylko 1 ucznia. Test eliminacyjny etapu szkolnego do wszystkich zgłoszonych szkół zostanie
dostarczony przez Organizatora drogą mailową w dniu eliminacji szkolnych najpóźniej do 4 godzin przed
godziną, na którą wyznaczone jest przeprowadzenie testu.
Test szkolny składa się z 30 pytań. Czas przewidziany na rozwiązanie testu to 45 minut.
Nauczyciele zgłaszający uczniów do konkursu zobowiązują się do:
•

przeprowadzenia testu szkolnego w swoich szkołach w oparciu o materiały przesłane przez
Organizatorów;

•

dbałości o uczciwość w rozwiązywaniu testów etapu szkolnego przez uczestników;

•

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) ilości punktów
zdobytych przez uczestników etapu szkolnego;

•

przesłania listownie bądź dostarczenia osobiście (na adres Muzeum w Kwidzynie, ul. Katedralna 1, 82500 Kwidzyn, z dopiskiem „konkurs przyrodniczy”) oryginałów testów rozwiązanych przez
uczestników etapu szkolnego.

O kwalifikacji uczniów do etapu warsztatowego i finałowego decydują Organizatorzy na podstawie not
punktowych i powiadamiają o tym szkołę.
Do etapu szkolnego zakwalifikowanych zostanie 15 uczestników o najwyższych notach punktowych w teście
szkolnym.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zwiększenia ilości uczestników etapu warsztatowego bez podania
przyczyny.
Etap warsztatowy
Etap warsztatowy składa się z dwóch spotkań warsztatowych: terenowego i kameralnego. w którym
uczestnicy konkursy zdobywają teoretyczną i praktyczną wiedzę na temat przyrody. Spotkania odbywają się
wg harmonogramu konkursu.
Organizatorzy zapewniają transport oraz program merytoryczny w czasie zajęć..
Z transportu i warsztatów mogą skorzystać tylko Ci uczestnicy, którzy przedstawili pisemną zgodę
rodziców (opiekunów) na udział w działaniach konkursowych.
W okresie etapu warsztatowego każdy z uczestników zobowiązany jest do odbycia minimum trzech
godzinnych
wypraw
w
celu
obserwowania
ptaków,
które
udokumentuje
w dzienniku obserwacji przyrodniczych.
Warunkiem przejścia do etapu finałowego jest:
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•

obecność uczestnika konkursu na zajęciach warsztatowo-terenowych;

•

przedstawienie wypełnionego dziennika obserwacji przyrodniczych;
Etap finałowy

Finał odbędzie się w miejscu i terminie określonym w harmonogramie konkursu.
Komisja Finałowa konkursu jest powoływana przez Organizatorów.
Zmagania finałowe odbywają się w dwóch etapach:
1. Test – rozwiązywany przez wszystkich uczestników finału - test wiedzy złożony z 30 pytań do
rozwiązania w czasie 45 min.
2. Ścisły finał - zmaganie trzech uczestników o najwyższych notach z testu wiedzy - pytania otwarte na
podstawie ilustracji, zdjęć, dźwięków itp.
Zakres tematyczny zmagań finałowych określają Organizatorzy i publikują na swoich stronach internetowych.
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 starcia finałowego 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 stronach
internetowych Organizatorów.
W przypadku nieprzestrzegania regulaminu przez szkołę lub uczestników nastąpi dyskwalifikacja
przedstawicieli danej szkoły.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian regulaminu w trakcie konkursu bez podania przyczyn.
W przypadku zmian w regulaminie Organizatorzy mają obowiązek poinformować o tym zgłoszone do
konkursu szkoły.
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