Powiatowy konkurs wiedzy o ochronie przyrody
Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy o ochronie przyrody, kształtowanie
świadomości ekologicznej oraz wypracowanie wrażliwości na otaczający świat przyrody wśród
młodzieży szkolnej. Konkurs będzie polegał na rozwiązaniu testu, który obejmuje zagadnienia
zawarte w Atlasie Form Ochrony Przyrody Powiatu Limanowskiego. Mogą w nim wziąć
udział uczniowie szkół podstawowych i średnich z terenu Powiatu Limanowskiego.
Organizatorem konkursu jest Starostwo Powiatowe w Limanowej, a nadzór
merytoryczny nad przeprowadzeniem konkursu sprawuje Powiatowe Centrum Ekologiczne
działające w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. Konkurs został
dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Krakowie. Zgłoszenia do udziału w konkursie należy składać na formularzu
zgłoszeniowym do 30 września 2019 do Starostwa Powiatowego w Limanowej na dziennik
podawczy lub do pok. 230 II piętro budynek B.
Regulamin
Powiatowego konkursu wiedzy o ochronie przyrody
§1
Organizator konkursu
Organizatorem konkursu jest: Starostwo Powiatowe w Limanowej, ul. Józefa Marka 9, 34-600
Limanowa. Konkurs został dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
§2
Cele konkursu
Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy o ochronie środowiska, podnoszenie świadomości
przyrodniczej i ekologicznej oraz kształtowanie wrażliwości społecznej wśród młodzieży
szkolnej na otaczające środowisko naturalne.
§3
Wymagania formalne
Konkurs będzie polegał na rozwiązaniu testu, który obejmuje zagadnienia z zakresu wiedzy o
ochronie przyrody zawartej w „Atlasie Form Ochrony Przyrody Powiatu Limanowskiego”
ISBN: 978-83-65984-17-3.
§4
Skutki prawne
1. Konkurs organizowany jest dla uczniów w 3 kategoriach wiekowych: dzieci w wieku szkół
podstawowych klas I-IV, szkół podstawowych klas V-VIII, szkół średnich.
Do konkursu szkoły mogą zgłosić:
• 2 osoby z każdej szkoły podstawowej klas I-IV,
• 2 osoby z każdej szkoły podstawowej klas V-VIII,
• 4 osoby z każdej szkoły średniej.
2. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora
Konkursu swoich danych osobowych wg. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych (…) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27
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kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (…) oraz Ustawy o ochronie
danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz.U.2018.1000) w celu przeprowadzania
konkursu,
3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania i rozpowszechniania
wizerunku laureatów i uczestników konkursu do celów informacyjnych, promocyjnych i
reklamowych, utrwalonych jakąkolwiek techniką, a także w sieci publicznej (np. na stronie
internetowej oraz portalach społecznościowych Facebook, Twitter, YouTube itp.).
4. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu. Organizator
Konkursu zastrzega sobie prawo zmiany w regulaminie oraz prawo do interpretacji zapisów
niniejszego regulaminu.
§5
Przebieg konkursu
czerwiec 2019 – ogłoszenie konkursu.
30 wrzesień 2019 – termin złożenia kart zgłoszeniowych (obowiązuje data wpłynięcia do
Starostwa Powiatowego w Limanowej).
październik 2019 – pisanie testu (dokładna data będzie ogłoszona we wrześniu 2019):
godz. 9.00 – rejestracja uczestników szkół podstawowych I-IV,
godz. 9.30-10.30 – rozwiązywanie testu konkursowego.
godz. 11.00 – rejestracja uczestników szkół podstawowych V-VIII,
godz. 11.30-12.30 – rozwiązywanie testu konkursowego.
godz. 13.00 – rejestracja uczestników szkół średnich,
godz. 13.30-14.30 – rozwiązywanie testu konkursowego.
§6
Ocena prac konkursowych i nagrody
Testy będzie oceniać Komisja Konkursowa powołana przez Starostę Limanowskiego.
Zadaniem Komisji Konkursowej będzie opracowanie pytań do testu konkursowego wraz z
kluczem odpowiedzi oraz pytań do ewentualnego testu dodatkowego dla osób, które otrzymały
taką samą ilość punktów. Komisja będzie oceniać testy wypełnione długopisem.
Konkurs będzie polegał na rozwiązaniu w ciągu godziny testu składającego się z 30 pytań.
Pytania będą tylko i wyłącznie z zakresu Atlasu form ochrony przyrody powiatu limanowskiego
– wydanie bezpłatne ISBN:978-83-65984-17-3, znajdującego się w bibliotekach
pedagogicznych, publicznych , szkolnych oraz w formie elektronicznej na stronie
www.powiat.limanowski.pl. Wyniki testu będą podane na stronach powiatu. Za zdobycie
miejsc od 1 do 3 w tym ex aequo przewiduje się nagrody rzeczowe. Wszystkie etapy odbędą
się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Limanowej. Komisja Konkursowa
zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród oraz możliwości przyznawania wyróżnień.
Nagrody laureatom zostaną wręczone w dniu wskazanym przez organizatora w głównej Sali
konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Limanowej przy ul. Józefa Marka 9, 34-600
Limanowa.
§7
Zgłoszenia do udziału w konkursie należy składać do 30 września 2019 roku na dziennik
podawczy lub do pokoju 230 Starostwa Powiatowego w Limanowej za pomocą karty
zgłoszeniowej, będącej załącznikiem do niniejszego regulaminu. Dodatkowe informacje w
pokoju nr 230 Budynek B, tel. 18 3337877.
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