IV MIĘDZYWOJEWÓDZKI KONKURS PRZYRODNICZY
DLA UCZNIÓW KL. IV-VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
WOJ. ŚLĄSKIEGO I OPOLSKIEGO

POD HASŁEM
„Piękno Nadleśnictwa Rudziniec: zwierzęta leśne”
Konkurs organizowany jest przez
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudnie
we współpracy
z Nadleśnictwem Rudziniec
pod patronatem honorowym
Nadleśniczego Nadleśnictwa Rudziniec
mgr inż. Wiesława Kucharskiego

Termin konkursu:
21.11.2019 r., godz. 10:00
Miejsce:
Nadleśnictwo Rudziniec
Rudziniec, ul. Leśna 7

Rok szkolny 2019/2020
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REGULAMIN KONKURSU
CELE KONKURSU


Wzbogacenie wiedzy uczniów o zwierzętach żyjących w lasach
Nadleśnictwa Rudziniec.



Uświadomienie roli zwierząt w ekosystemie leśnym.



Pogłębienie przekonania, że lasy są niezbędne dla przetrwania i dobrobytu
ludzi na całym świecie.



Motywowanie uczniów do pogłębiania wiedzy i umiejętności
biologicznych.



Zwrócenie uwagi na zagrożenia i sposoby ochrony zwierząt w ich
naturalnym środowisku.



Rozwijanie nawyku obcowania z przyrodą.



Budowanie wrażliwości ekologicznej.



Zaspakajanie potrzeb uczniów w nabywaniu i pogłębianiu wiedzy
przyrodniczej.



Utrwalanie właściwego zachowania w środowisku naturalnym.



Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań przyrodniczych uczniów.



Wdrażanie do pracy samokształceniowej.



Wyłanianie talentów i wspieranie uczniów zdolnych.



Stwarzanie uczniom okazji do sprawdzenia poziomu wiedzy i
umiejętności przyrodniczych.

,

ZASADY UCZESTNICTWA
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych woj.
śląskiego i opolskiego.
2. Konkurs składa się z trzech etapów (o charakterze indywidualnym!):
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Są to:
a. Samodzielne wyszukanie oraz opracowanie informacji i dokumentacji
(obserwacja, rysunek, zdjęcie) na temat wybranego gatunku zwierząt żyjących
w lesie.
b. Test pisemny.
c. Udział w turnieju wiedzy.
3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie zgłoszenia (załącznik 1),
oświadczenia (załącznik 2), zgody na przetwarzanie danych osobowych i
wizerunku (załącznik 4) oraz samodzielnie opracowanych przez ucznia
materiałów do dnia 14.11.2019 roku na adres szkoły:
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudnie
ul. Szkolna 9
44-160 Rudno
Dnia 18.11.2019 r. na stronie internetowej szkoły ukaże się lista szkół
zaproszonych do II i III etapu.
4. Organizatorzy zobowiązują szkoły, których uczniowie wezmą udział w
konkursie, do uzyskania zgody przedstawicieli ustawowych uczniów na
przetwarzanie ich danych osobowych przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w
Rudnie oraz Nadleśnictwo Rudziniec w celach związanych z prowadzeniem
konkursu, jak również na wykorzystanie wizerunku uczniów (opublikowanie
wizerunku na stronie sprudno.edu.pl/, www.rudziniec.katowice.lasy.gov.pl oraz
www.starostwo.gliwice.pl/), którzy brali udział w konkursie oraz dostarczenie
ich na adres szkoły (Zespół Szkolno- Przedszkolny w Rudnie, ul. Szkolna 9, 44160 Rudno) w terminie do dnia 14.11.2019 roku. Dane osobowe laureatów
konkursu (imię, nazwisko, nazwa szkoły i nazwisko opiekuna - nauczyciela)
zostaną opublikowane na stronie internetowej Nadleśnictwa, ZSP w Rudnie i
Starostwa Gliwickiego, a dane osobowe wszystkich uczestników konkursu
zostaną podane przy pracach podczas ich wystawy w Nadleśnictwie Rudziniec.
Wzór takiej zgody stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu.
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5. Szkoła może zgłosić maksymalnie troje uczestników, którzy wezmą udział
w indywidualnym teście i turnieju wiedzy. Odbędzie się on dnia 21.11.2019r.
na terenie Nadleśnictwa Rudziniec. W przypadku dużego zainteresowania
konkursem, Organizator może powołać komisję, która - na podstawie
materiałów opracowanych przez uczniów – wyłoni 30 najlepszych prac.
6. Uczestnicy, którzy uzyskają największą liczbę punktów w teście, przechodzą
do III etapu, czyli turnieju wiedzy (również 21.11.2019 r.).
7. Organizator przewiduje dla laureatów konkursu nagrody pieniężne (w postaci
bonów) oraz nagrody rzeczowe.
8. Wszystkim uczestnikom wręczone zostaną dyplomy i nagrody pocieszenia.
PRZEBIEG KONKURSU
Warunkiem udziału w konkursie jest samodzielne wyszukanie oraz
opracowanie przez ucznia informacji i dokumentacji (obserwacja, rysunek lub
zdjęcie autorskie) na temat wybranego gatunku żyjącego w lesie (środowisko
życia, wygląd, biologia).
I. Materiały opracowane przez ucznia:
a. Praca powinna zostać wykonana przez jedną osobę.
b. Praca nie może przekroczyć 5 stron A4.
c. Praca może być pisana ręcznie lub komputerowo (czcionka 14, interlinia 1,5,
tekst wyjustowany).
d. Pracę należy dostarczyć do szkoły lub przesłać pocztą tradycyjną do dnia
14.11.2019 r.
e. Oceniane będą: zgodność z tematyką konkursu, oryginalność, estetyka
wykonania.
f. Każda praca musi zawierać metryczkę (załącznik 3).
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II. Przebieg testu (odbędzie się on 21.11.2019r. na terenie Nadleśnictwa
Rudziniec):
a. Uczestnicy rozwiązują test sprawdzający ich poziom wiedzy.
b. Zakres materiału:
Merytorycznie konkurs obejmuje wiedzę i umiejętności zawarte w podstawie
programowej kształcenia ogólnego z przyrody i biologii w szkole podstawowej.
Pytania konkursowe będą dotyczyły więc treści realizowanych na lekcjach i
zawartych w podręcznikach do nauki przyrody i biologii (dopuszczonych do
użytku szkolnego) ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy na temat zwierząt
leśnych oraz informacji zawartych na stronie internetowej Nadleśnictwa
Rudziniec.
III. Przebieg turnieju wiedzy:
a. Osoby, które zdobędą największą liczbę punktów z testu przechodzą
do trzeciego (ostatniego) etapu, czyli turnieju wiedzy w miejscu
wyznaczonym przez organizatora w dniu przeprowadzenia konkursu (o
tym, ile osób przejdzie do III etapu zadecydują organizatorzy).
b. Zadania konkursowe będą polegały na: udzieleniu odpowiedzi na pytanie,
nazwaniu wybranych gatunków zwierząt leśnych, uzupełnieniu zdań, a
także będą sprawdzały zdolność prowadzenia obserwacji i rozpoznawania
zjawisk oraz obiektów przyrodniczych.
c. Zaplanowane zadania to:
- rozwiązywanie zadań zamkniętych;
- rozwiązywanie rebusów i krzyżówek przyrodniczych;
- rozwiązywanie zadań otwartych;
UWAGI KOŃCOWE
1. Prace zgłaszane do konkursu nie mogą zawierać treści niezgodnych z prawem
lub

zasadami

współżycia

społecznego,

w

szczególności

wulgarnych,

obscenicznych, propagujących przemoc, nienawiść rasową lub religijną.
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2. Dane uczestników zostaną wykorzystane przez organizatora wyłącznie w
celach przeprowadzenia i promocji konkursu.
3.

Organizator

i nazwisk

zastrzega

laureatów

sobie

prawo

do

opublikowania

konkursu oraz zwycięskich prac

imion

na stronach

internetowych:
www.rudziniec.katowice.lasy.gov.pl/
www.sprudno.edu.pl/
www.starostwo.gliwice.pl/
4. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za:
a) zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie konkursu, których
nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec w przypadku
zaistnienia zdarzeń losowych,
b) świadczone przez Pocztę Polską i firmy kurierskie usługi pocztowe.
5. Zgłaszając swój udział w konkursie i biorąc w nim udział, uczestnik
podporządkowuje się postanowieniom niniejszego regulaminu konkursu
i wyraża zgodę na jego treść.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad konkursu, w tym treści
niniejszego regulaminu w trakcie trwania konkursu.
7. W sytuacjach nieobjętych niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator
konkursu.
8. Prace konkursowe nie będą zwracane uczestnikom.
9. Organizator zastrzega możliwość rozwiązania konkursu w przypadku zbyt
małego zainteresowania.
Osoby odpowiedzialne za przebieg konkursu:
mgr Małgorzata Prochota – ZSP w Rudnie
mgr inż. Ewa Łukasik – Nadleśnictwo Rudziniec
dr Bożena Kaczmarczyk-Gwóźdź – ZSP w Rudnie
Kontakt: (32) 230 34 60
sprudno@gmail.com
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SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE
I ODWIEDZENIA STRONY INTERNETOWEJ NADLEŚNICTWA RUDZINIEC!
Załącznik 1

ZGŁOSZENIE
IV MIĘDZYWOJEWÓDZKI KONKURS PRZYRODNICZY
DLA UCZNIÓW KL. IV-VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
WOJ. ŚLĄSKIEGO I OPOLSKIEGO

POD HASŁEM
„Piękno Nadleśnictwa Rudziniec: zwierzęta leśne”

Imię i nazwisko ucznia ……………………………………………………………………….
Klasa ………………………………………………………………………………………….
Nazwa szkoły (adres, nr tel., fax, e-mail)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko nauczyciela ……………………………………..............................................

…………………
Podpis nauczyciel
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Załącznik 2

OŚWIADCZENIE
IV MIĘDZYWOJEWÓDZKI KONKURS PRZYRODNICZY
DLA UCZNIÓW KL. IV-VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
WOJ. ŚLĄSKIEGO I OPOLSKIEGO

POD HASŁEM
„Piękno Nadleśnictwa Rudziniec: zwierzęta leśne”

Uczestnik ………………………………………………….. (imię i nazwisko)
- udziela Organizatorowi bezpłatnej, niewyłącznej licencji na korzystanie
z pracy w zakresie niezbędnym do jego publikacji w serwisach www.
oraz prasie w celu promocyjnym;
- zezwala Organizatorowi na wykonywanie praw zależnych od pracy w zakresie
niezbędnym do publikacji na przykład w: kalendarzu, serwisie internetowym
oraz publikacjach związanych z promocją Konkursu.

…………………………
Podpis uczestnika
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Załącznik 3

METRYCZKA
IV MIĘDZYWOJEWÓDZKI KONKURS PRZYRODNICZY
DLA UCZNIÓW KL. IV-VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
WOJ. ŚLĄSKIEGO I OPOLSKIEGO

POD HASŁEM
„Piękno Nadleśnictwa Rudziniec: zwierzęta leśne”
Autor pracy (imię i nazwisko)
Klasa
Szkoła (nazwa, adres, telefon, mail)

Imię i nazwisko nauczyciela

…………………
Podpis nauczyciela
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Załącznik 4
……………….., dnia…………..

Zgoda na przetwarzanie danych osoby oraz wizerunku opiekuna prawnego
Ja,

niżej

podpisany/a

………………………………….będący/a

opiekunem

prawnym ……………………………….. wyrażam zgodę na przetwarzanie jego danych
osobowych obejmujących imię i nazwisko, klasę, adres szkoły, a także wizerunek przez
Nadleśnictwo Rudziniec, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudnie i Starostwo Gliwickie na
potrzeby

organizacji

konkursu

(opublikowanie

wizerunku

na

stronach:

http://www.rudziniec.katowice.lasy.gov.pl/, www.sprudno.edu.pl/, www.starostwo.gliwice.pl/)
Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, że Administratorem Danych Osobowych jest
PGL LP Nadleśnictwo Rudziniec (ul. Leśna 7, 44-160 Rudziniec)
e-mail rudziniec@katowice.lasy.gov.pl oraz ZSP w Rudnie (Rudno, ul. Szkolna 9, 44-160
Rudziniec, e-mail: sprudno@gmail.com
Dane osobowe ucznia będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. a, c i f Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) na
potrzeby organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz wyłonienia laureatów w tym
przyznania nagród, a także opublikowania ich na stronie internetowej Nadleśnictwa, ZSP w
Rudnie i Powiatu Gliwickiego oraz umieszczenia ich przy pracach podczas ich wystawy w
siedzibie

Nadleśnictwa.

Dane

osobowe

mogą

być

ujawnione

pracownikom

lub

współpracownikom Nadleśnictwa i ZSP w Rudnie, jak też podmiotom udzielającym wsparcia
Nadleśnictwu i szkole na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami
powierzenia. Mają Państwo prawo dostępu do treści danych i ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu
uczestnictwa w organizowanym konkursie.
……………………........
(podpis opiekuna prawnego)
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