Muzeum w Kwidzynie

oraz Nadleśnictwo
zapraszają do udziału w :

Kwidzyn

III Konkursie Przyrodniczym
„Ptaki wokół nas - LAS”
Tegoroczne zmagania są kontynuacją odbywających się w poprzednich latach
konkursów
Ornitologicznych. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół gimnazjalnych oraz
ponadgimnazjalnych z terenu powiatów kwidzyńskiego i sztumskiego .
Konkurs odbywać się będzie w trzech etapach:
• szkolnym – samodzielne przygotowanie uczniów zakończone szkolnym testem eliminacyjnym;
• warsztatowym – udział 30 uczestników wyłonionych w etapie szkolnym w warsztatach kameralnych
i terenowych oraz samodzielne wyprawy „na ptaki”;
• finałowym - test z wiedzy i umiejętności rozpoznawania ptaków odbywający się w Nadleśnictwie
Kwidzyn.
Organizatorzy zapewniają opiekę merytoryczną, sprzęt, transport w trakcie zajęć terenowych oraz
ciekawe nagrody. Nagrodami są akcesoria do obserwacji ornitologicznych oraz publikacje przyrodnicze.
Szczegółowy harmonogram wydarzenia w załączniku nr 1, dołączonym do pisma.
Zgłoszenia do konkursu można zadeklarować włącznie do 8 października br. do godziny 13:00, przy
czym test eliminacyjny etapu szkolnego odbędzie się we wszystkich szkołach dnia 9 października o godzinie
12: 00.
Zgłoszeniem do konkursu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia (załącznik nr 2) :
• faksem: ( 55 ) 646 – 37 – 81
• mailowo (skan listy zgłoszeniowej): a.juzwiak@zamek.malbork.pl
Regulamin, zakres tematyczny testu szkolnego, harmonogram oraz bieżące informacje o konkursie dostępne
są na stronach:
• Nadleśnictwo Kwidzyn – www.kwidzyn.gdansk.lasy.gov.pl
• Muzeum w Kwidzynie - www.zamek.kwidzyn.pl oraz www.facebook.com/muzeumkwidzyn

Szczegółowe informacje:
mgr inż. Adam Juźwiak (Dział Przyrody, Muzeum w Kwidzynie) a.juzwiak@zamek.malbork.pl lub 55 646 37 95.

Załącznik nr .1

Harmonogram.
Konkurs Przyrodniczy
„Ptaki wokół nas - LAS”
l.p.

Zdarzenie

data

miejsce

uwagi

1

Zgłoszenia do konkursu

do 8 X, godz. 13:00

--

--

Etap szkolny
2

Test etapu szkolnego

9 X, godzina 12:00

Szkoły uczestników

Etap warsztatowy
3

Zajęcia terenowe – grupa
kwidzyńska

17 X

Kwidzyn – rez. Montowski Las
– Borowy Młyn - Kwidzyn

Wyjazd 8:00, Brama Zamku w
Kwidzynie. Zakończenie ok.
godz.14:30

4

Zajęcia kameralne – grupa
kwidzyńska

23 X

Muzeum w Kwidzynie

Godz. 14-16

5

Zajęcia terenowe – grupa sztumska

12 X

L.Wydry – rez. Montowski Las
– Borowy Młyn – L.Wydry

Wyjazd: 8:00, Leśniczówka
„Wydry”. Zakończenie ok.
godz.14:30

6

Zajęcia kameralne – grupa sztumska

16 X

L.Wydry

Godz. 14-16

7

Samodzielne wyprawy na ptaki

9 X – 15 XI

Lasy

min. 3 wyprawy

Etap finałowy
8

Wielki Finał

16 XI, godz. 10:15

Nadleśnictwo Kwidzyn,
Sala Konferencyjna

Zgłoszenia do konkursu
Osoba zgłaszająca uczniów przesyła do organizatorów Formularz zgłoszenia (załącznik nr 2) do dnia 8 X do
godziny 13:00
Etap szkolny
Nauczyciel prowadzący przeprowadza dla uczestników etapu szkolnego test, który otrzymuje drogą mailowa
od organizatorów. Następnie sprawdza testy w oparciu o klucz odpowiedzi, otrzymany od organizatorów.
Wyniki testu przesyła drogą mailową Organizatorom oczekując na odpowiedź w sprawie kwalifikacji
uczestników do następnego etapu.
Etap warsztatowy
Uczestnicy etapu warsztatowego biorą udział w dwóch warsztatach - terenowym i kameralnym oraz prowadzą
samodzielne obserwacje ptaków w lasach. Każdy z uczestników prowadzi notatnik obserwacji terenowych
dokumentując min. 3 samodzielne wycieczki ornitologiczne.
Miejscem zajęć kameralnych oraz zbiórek na zajęcia terenowe są odpowiednio:
• grupa sztumska – Leśniczówka Łowiecka Wydry (Wydry 2, Sztum- plan dojazdu poniżej),
• grupa kwidzyńska – Muzeum w Kwidzynie.
Szczegółowe informacje:
mgr inż. Adam Juźwiak (Dział Przyrody, Muzeum w Kwidzynie) a.juzwiak@zamek.malbork.pl lub 55 646 37 95.

Organizatorzy zapewniają transport uczestników w trakcie zajęć terenowych. Każdy z uczestników zajęć
terenowych powinien przedłożyć zgodę rodziców na udział w zajęciach (załącznik nr 3).

Ilustracja
1: Mapka dojazdu do Leśniczówki Wydry (Wydry 2, Sztum) z Dworca PKP w Sztumie (źródło: maps.google.com)

Etap finałowy
Organizator nie zapewniają transportu na spotkanie finałowe.
Spotkanie finałowe składać się będzie z testu pisemnego oraz ścisłego finału, w którym uczestnicy
odpowiadać będą na pytania otwarte. Zakres tematyczny spotkania finałowego dostępny na stronach
internetowych organizatorów.
Spotkanie finałowe rozpocznie się o godzinie 10:15.

Szczegółowe informacje:
mgr inż. Adam Juźwiak (Dział Przyrody, Muzeum w Kwidzynie) a.juzwiak@zamek.malbork.pl lub 55 646 37 95.

Załącznik nr 2.

…......................dnia................2012r.
Formularz zgłoszenia do
III Konkursu Przyrodniczego
„Ptaki wokół nas – LAS”

Nazwa szkoła
Adres szkoły
Osoba odpowiedzialna

Tel. do osoby
odpowiedzialnej

E-mail do osoby odpowiedzialnej

Lista uczestników
l.p.

Imię i nazwisko

Klasa

Ilość punktów w
teście
szkolnym*

*- proszę wypełnić po teście szkolnym
Szczegółowe informacje:
mgr inż. Adam Juźwiak (Dział Przyrody, Muzeum w Kwidzynie) a.juzwiak@zamek.malbork.pl lub 55 646 37 95.

Załącznik 3
Karta uczestnika Konkursu Przyrodniczego „Ptaki wokół nas - LAS” - 2012.
Imię i nazwisko uczestnika..................................................................................................
Data i miejsce urodzenia......................................................................................................
Adres zamieszkania..............................................................................................................
Szkoła i klasa........................................................................................................................
Telefon kontaktowy do rodzica / opiekuna...........................................................................

Zgoda rodzica/opiekuna na uczestnictwo w zajęciach terenowych w ramach
III Konkursu przyrodniczego „Ptaki wokół nas - LAS”
1. Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem, harmonogramem III Konkursu przyrodniczego „Ptaki wokół
2.
3.
4.

5.

6.

nas - LAS” organizowanego przez Muzeum w Kwidzynie oraz Nadleśnictwo Kwidzyn.
Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka w wyżej wymienionym Konkursie.
Wyrażam zgodę aby moje dziecko uczestniczyło w zajęciach organizowanych w ramach działań związanych z
konkursem. Zobowiązuję się zapewnić bezpieczeństwo mojemu dziecku w drodze na zajęcia i po zajęciach.
Zgadzam się na publikowanie wizerunków mojego dziecka w mediach przy informacjach związanych z
konkursem
Zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka przez Muzeum w Kwidzynie i
Nadleśnictwo Kwidzyn w celach związanych z organizacją III Konkursu Przyrodniczego „Ptaki wokół nasLAS” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Z 1997r., Nr.133,
poz 883 z późniejszymi zmianami).
Wyrażam zgodę aby moje dziecko samodzielnie dotarło na zajęcia i wracało po zajęciach do domu. /
Zobowiązuję się dostarczyć dziecko na zajęcia i odebrać po zajęciach w miejscach i terminach określonych w
harmonogramie konkursu.*

DATA I PODPIS RODZICA / OPIEKUNA______________________________________________________

* - skreślić niepotrzebne

Szczegółowe informacje:
mgr inż. Adam Juźwiak (Dział Przyrody, Muzeum w Kwidzynie) a.juzwiak@zamek.malbork.pl lub 55 646 37 95.

