
 

REGULAMIN V EDYCJI 

KONKURSU PRZYRODNICZO - EKOLOGICZNEGO 

“Dzień dla klimatu w naszym regionie” 

Rok szkolny 2017/2018 

 

1. Organizator konkursu: Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Bysławiu.  

Koordynatorzy: 

Katarzyna Mrozik, Iwona Skorupa, Jolanta Deja 

dzien.dla.klimatu@gmail.com 

52 33 499 09, 508 430 412 (K. Mrozik) 

2. Do konkursu mogą przystąpić uczniowie klas gimnazjalnych. 

3. Konkurs ma zasięg regionalny. 

4. Konkurs odbędzie się 20 marca (wtorek) 2018 roku o godzinie 9:00 w Szkole Podstawowej  

w Bysławiu (sala multimedialna – drugie wejście, w piwnicy). Czas trwania konkursu  ok. 3 godz.  

5. Cele konkursu:  

a. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniowskich. 

b. Pogłębianie wiedzy i umiejętności przyrodniczych, ekologicznych i turystycznych 

uczniów. 

c. Motywowanie uczniów do efektywnego korzystania z mapy. 

d. Zachęcanie do samodzielnego zdobywania wiedzy o własnym regionie. 

e. Ukazanie uczniom walorów przyrodniczych i atrakcyjności turystycznej powiatu 

tucholskiego.  

f. Propagowanie idei zrównoważonego rozwoju. 

g. Kształtowanie umiejętności pracy w grupie – skutecznego komunikowania się, dobrej 

organizacji pracy. 

h. Kształtowanie umiejętności autoprezentacji. 

6. Zakres treści konkursu: 

a. Powiat Tucholski na mapie - znajomość mapy, jej czytanie, posługiwanie się nią 

b. Walory turystyczne i ciekawostki Borów Tucholskich (w obrębie gmin powiatu 

tucholskiego)  

c. Ochrona środowiska (odnawialne źródła energii, ochrona powietrza, gospodarka 

odpadami, formy ochrony przyrody). 

7. Założenia organizacyjne: 

a. Szkołę w konkursie może reprezentować tylko jedna drużyna składająca się z trojga 

uczniów klas gimnazjalnych. 

 



b. Konkurs składa się z  dwóch  etapów: 

1. Marsz na orientację - każda drużyna pokonuje wyznaczoną trasę na boisku 

szkolnym i wykonuje ukryte na niej zadania. (Łamigłówki i zadania logiczne o treści 

ekologicznej i przyrodniczej). 

2. Prezentacja wyników badań (w odniesieniu do poniższych informacji), 

przeprowadzonych na mieszkańcach miejscowości, w której  znajduje się Wasza 

szkoła. 

 

„Badanie ogólnopolskie na zlecenie Ministerstwa Środowiska pokazało, że: 

 Aż 90% polskich badanych uznaje ochronę przyrody za priorytet 

 84% badanych zgadza się ze stwierdzeniem, ze każdy człowiek ma wpływ  

poprzez swoje indywidualne działania na stan zasobów naturalnych 

Lecz 

 Mniej więcej co 10 osoba przyznaje, że nie oszczędza energii 

 I tylko 45% deklaruje, że segreguje śmieci.”1 
 

A jaka jest świadomość ekologiczna mieszkańców miejscowości, w której znajduje się Wasza szkoła? 

 

Przeprowadźcie badania i przywieźcie je na konkurs. W dzień konkursu będziecie mieć  określony 

czas na to, aby je opracować, a następnie zaprezentować. Jaką metodą? Dowiecie się na miejscu. 

Materiały potrzebne do realizacji zadania dostarczy organizator.  

 

Wystąpienia uczestników będą oceniane zgodnie z następującymi kryteriami: 

K r y t e r i u m  I :  

 Zgodność wystąpienia z tematyką konkursu 

 Poprawność językowa i merytoryczna 

 K r y t e r i u m  I I :   

 Sposób przedstawienia badań 

 Respektowanie wyznaczonego na prezentację czasu wypowiedzi (7-8 min) 

 Samodzielność wypowiedzi. 
 

Wszystkie powyższe zadania wykonywane są przez zespoły szkolne.  

                                                             
1 Ekologiczny portret Polaków, Ministerstwo Środowiska, w: Ekologia.pl,  

http://srodowisko.ekologia.pl/ochrona-srodowiska/Ekologiczny-portret-Polakow,17145.html 



8. Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać wypełnioną (może być w wersji elektronicznej) 

kartę zgłoszenia na adres: dzien.dla.klimatu@gmail.com  w terminie nie później niż  

do 2 marca 2018 roku oraz dostarczyć Organizatorom w dniu konkursu oświadczenie  

o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i na wykorzystanie wizerunku. 

9. Kartę zgłoszenia należy pobrać ze strony http://spbyslaw.edu.pl/ w zakładce:  

       Nasza szkoła/Aktualności/Konkurs “Dzień dla klimatu” /Karta zgłoszenia. 

10. Oświadczenie należy pobrać ze strony http://spbyslaw.edu.pl/ w zakładce:  

Nasza szkoła/Aktualności/Konkurs “Dzień dla klimatu” /Oświadczenie. 

11. Ogłoszenie wyników konkursu oraz uroczyste wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się  

w dniu konkursu. 

12. Oceny konkursu dokona niezależne jury powołane przez Organizatora.  

 

Literatura: 

● Mapa - „Powiat tucholski – plan Tucholi, opis krajoznawczy, informacje użytkowe”, wydawnictwo 

REGION. 

Zapraszamy do udziału w konkursie 

Organizatorzy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

● Gimnazjum,  ul. Szkolna 1, 89-506 Żalno 

● Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gostycynie,  ul. Sępoleńska 12a, 89-520 Gostycyn 

● Gimnazjum nr 2,  ul. Stobno 33, 89-502 Stobno 

● Gimnazjum,  ul. Wojska Polskiego 16, 89-526 Lubiewo 

● Gimnazjum nr 1,  ul.  Piastowska 23, 89-500 Tuchola 

● Gimnazjum Powiatowe,  ul. Pocztowa 8A, 89-500 Tuchola 

● Gimnazjum w Bysławiu,  ul. Kwiatowa 9, 89-510 Bysław 

● Gimnazjum w Śliwicach,  ul. Szkolna 9, 89-530 Śliwice 

● Gimnazjum w Cekcynie,  ul. Szkolna 8, 89-511 Cekcyn 

● Zespół Szkół w Kęsowie Gimnazjum,  ul. Szkolna 11, 89-506 Kęsowo 

● Gimnazjum Publiczne nr 1 im. Mikołaja Kopernika, ul. Szkolna 13, 86– 41 Lniano  

 


