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§ 1. ORGANIZATOR KONKURSU: 

1. Organizatorem konkursu jest: 

   Zespół Świętokrzyskich i Nadnidzia ńskich Parków Krajobrazowych w Kielcach  
 

2. Adres Organizatora: 

Zespół Świętokrzyskich i Nadnidzia ńskich Parków Krajobrazowych 
25-655 Kielce, ul. Łódzka 244 

oraz 
Zespół Świętokrzyskich i Nadnidzia ńskich Parków Krajobrazowych 

28-400 Pińczów, Krzy żanowice Średnie 14. 
      

 Numery telefonów:   w Kielcach: 041 345 58 80 wew. 26 oraz 
                                  w Krzyżanowicach  Średnich:  041 357 17 11 
                    E-mail:     edukacjakielce@pk.kielce.pl  
  

informacje na temat konkursu można uzyskać również na stronie internetowej Zespołu: 
www.pk.kielce.pl 

§ 2. CELE KONKURSU: 

1. Zdobywanie  i pogłębianie wiedzy dotyczącej parków krajobrazowych. 

2. Poszerzenie wiadomości z zakresu ekologii, ochrony przyrody i ochrony środowiska. 

3. Zrozumienie zależności zachodzących pomiędzy organizmami w ekosystemach. 

4. Doskonalenie umiejętności rozpoznawania gatunków grzybów, roślin i zwierząt. 

5. Rozbudzenie i pogłębienie zamiłowania oraz szacunku do przyrody. 

6. Rozumienie i prawidłowe posługiwanie się pojęciami ekologicznymi. 

7. Zainteresowanie światem, jego różnorodnością, bogactwem i pięknem. 

8. Motywowanie i podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego  

w najbliższym otoczeniu. 

9. Nabywanie umiejętności posługiwania się kluczem do oznaczania gatunków. 

10. Nauka umiejętności interpretowania mapy. 

11. Wyłanianie talentów oraz rozbudzanie ciekawości poznawczej i twórczej uczniów.  

12. Integracja uczniów oraz wymiana doświadczeń między szkołami i służbami parków 

krajobrazowych. 

  



§ 3. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE: 
  

 
1. Konkursem  obejmuje   się    szkoły   podstawowe  (kl. IV - VI),  gimnazja  

 i   szkoły ponadgimnazjalne z terenu województwa  świętokrzyskiego. 

2. Ustala się zespołowe uczestnictwo w konkursie (zespoły sze ścioosobowe).  Zespół 

pracuje pod opieką jednego  opiekuna. Do konkursu może przystąpić dowolna ilość 

zespołów z jednej szkoły. 

3. Organizacją i przebiegiem konkursu kieruje Dyrektor Zespołu Świętokrzyskich 

i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych, który powołuje Komisję  Konkursową, 

wyjaśnia wątpliwości dotyczące Regulaminu Konkursu i rozstrzyga sprawy sporne. 

 
§ 4. PRZEBIEG KONKURSU: 

1. Konkurs przebiegać będzie w dwóch etapach: 

I etap polega na przygotowaniu pracy konkursowej. Nadesłane prace zostaną ocenione  

w trzech kategoriach: dla szkół podstawowych, dla gimnazjów oraz szkół 

ponadgimnazjalnych. 

Zespół uczniowski opracowuje jeden z czterech  poniżej  wymienionych tematów: 

1.   Rok 2016 jest Rokiem Henryka Sienkiewicza, któ ry poprzez pałacyk  
w Oblęgorku, na zawsze zwi ązał si ę z Ziemi ą Świętokrzysk ą. Jako, że 
Noblista stosunkowo rzadko w nim przebywał „zapro ś pisarza” na 
wycieczk ę, podczas której poka żesz Mu najpi ękniejsze zak ątki  i „perełki 
przyrodnicze”   naszego regionu.  

2. „Ró żnorodno ść biologiczna ” to termin, którym posługujemy si ę, aby odda ć 
całe bogactwo świata przyrody. Dokonaj analizy oraz oce ń bioró żnorodno ść 
na obszarach wybranego przez Ciebie parku krajobraz owego  w aspekcie 
niekorzystnych przemian zachodz ących w środowisku przyrodniczym. 
Spróbuj równie ż zaproponowa ć działania im zapobiegaj ące. 

3.  „Dzika strona lasu” miejsce pracy i wypoczynku na przykładzie 
Nadleśnictwa, którego teren obejmuje Twoj ą gmin ę.  

4. „Segreguj odpady”, „Oszcz ędzaj i dbaj o wod ę”, „Korzystaj z alternatywnych 
źródeł energii” – przedstaw jak te hasła s ą realizowane w Twojej gminie. 

 
Wybrany przez siebie temat pracy konkursowej Zespół może opracować w formie: 

posteru, filmu amatorskiego, prezentacji multimedia lnej, tematycznego albumu 

fotograficznego,  reporta żu.   

Poster (plakat naukowy)  - format A1/B1 , może być dwustronny, powinien  zawierać 

zdjęcia, rysunki, szkice, mapki, wyniki przeprowadzanych obserwacji w formie tabel, 

wykresów,  itp.   



Film amatorski  – trwający max. 15 min. 

Prezentacja multimedialna – w programie Power Point, ilość slajdów: od 20 do 50, 

których treść będzie zilustrowana opracowanymi komputerowo elementami 

multimedialnymi, takimi jak zdjęcia, rysunki, a także dźwięki i obrazy z wyłączeniem filmów.    

Tematyczny album fotograficzny – o formacie A4/A3, zawierający min. 20, max 50 

zdjęć. 

Reporta ż -  praca nie powinna przekraczać 20 stron formatu A4. 

W II etapie  uczestniczyć będą czteroosobowe  reprezentacje zespołów-finalistów  ze 

szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych, których prace 

konkursowe zgłoszone do I etapu otrzymają najwyższą punktację. Skład osobowy zespołu 

ustali opiekun.  

Podstawą rozgrywek  II etapu będzie testowy sprawdzian  z zakresu:        

- ochrony środowiska,  

- ochrony przyrody, 

-  ekologii,  

- wiedzy  o  parkach narodowych, 

- wiedzy o parkach krajobrazowych -  szczegółowo w  województwie, a w Polsce    
   ogólnie.  

Testowy sprawdzian w II etapie dla gimnazjalistów b ędzie obejmował wiedz ę 

 z zakresu biologii i geografii dla gimnazjum ze sz czególnym uwzgl ędnieniem ww. 

zakresu. 
 

Dodatkową konkurencją będzie sprawdzenie umiejętności rozpoznawania gatunków roślin 
i zwierząt objętych ochroną.  
 

Czteroosobowy zespół uczniowski z gimnazjum, który po I i II etapie konkursu uzyska 

najwyższą punktację, weźmie udział w wyjazdowych rozgrywkach finałowych XVI edycji 

ogólnopolskiego konkursu pn. „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”, które odbędą się 

na przełomie maja i czerwca  2017 roku (szczegóły przekażemy zwycięskiej drużynie  

w dniu finału).  
 

Konkurs pn. „Ekologia, my i region w którym żyjemy” zostanie wzięty pod uwagę, przez 

Kuratorium Oświaty w Kielcach, przy tworzeniu wykazów zawodów wiedzy, artystycznych  

i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na 

terenie szkoły, które będą uwzględniane w procesie rekrutacji na rok szkolny 2017/2018. 

 



Komisja Konkursowa, biorąc pod uwagę łączne wyniki uzyskane w I i II etapie konkursu, 

ustali kolejność zajętych miejsc przez poszczególne zespoły.  
 

W uzasadnionych przypadkach Komisja Konkursowa zast rzega sobie mo żliwo ść 

innego ustalania kolejno ści zaj ętych przez zespoły miejsc. 
 

 

2. Na zgłoszenia do konkursu organizatorzy oczekują do dnia 30 wrze śnia  2016r.   
 

W zgłoszeniu nale ży poda ć:  

  

- dokładny adres szkoły,  
- imienny skład zespołu/ów, 
- imię i nazwisko opiekuna prowadzącego zespół oraz telefon kontaktowy(najlepiej  
  komórkowy),  
- treść wybranego przez zespół tematu. 
Zgłoszenia można przesyłać drogą pocztową,  e-mailem lub faksem. 

 

3. Termin nadsyłania prac konkursowych upływa z dniem  8 lutego 2017 r.      

Do  nadesłanej pracy nale ży doł ączyć informacj ę zawieraj ącą:   
 
(! prosimy nie nakleja ć na pracy)    
      
- dokładny adres szkoły,  
- imienny skład zespołu, 
- imię i nazwisko prowadzącego opiekuna oraz telefon kontaktowy (najlepiej  komórkowy),  
- treść wybranego przez zespół tematu, 
- piecz ątki: szkoły oraz dyrektora wraz z podpisem.   
 
4. Prace  konkursowe  będą   przyjmowane  w  siedzibach  Zespołu:  w  Kielcach   lub  
w Krzyżanowicach Średnich gm. Pińczów. Prace można nadsyłać drogą  pocztową. 
 
 
5. Test finałowy i uroczyste zakończenie Konkursu wraz z  rozdaniem nagród planuje się 

na koniec marca 2017 r.   

 

§ 5. OCENA PRAC KONKURSOWYCH: 

1. Za prezentowane prace konkursowe zespół uczniowski może uzyskać maksymalnie 40 

punktów.  

2. Obok aspektów merytorycznych, istotnym kryterium oceny pracy będzie odpowiednia 

szata graficzna, samodzielność opracowania, inwencja i pomysłowość. 
 

Zwraca si ę uwagę na konieczno ść zachowania zgodno ści pracy z tematem.   
 

3. Komisja Konkursowa dopuszcza możliwość przyznania wyróżnień. 



§ 6. NAGRODY:  

Udział w konkursie daje mo żliwo ść zdobycia cennych nagród zarówno dla szkół jak 

i indywidualnie - dla uczestników konkursu.  

      

  § 7. UWAGI KOŃCOWE: 

1. Dostarczone prace pozostaną do dyspozycji organizatora, który ma prawo do 

wykorzystania ich na wybranych przez siebie polach eksploatacji w nieograniczonym 

zakresie.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji nadesłanych prac konkursowych oraz 

danych osobowych uczestników konkursu.   

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia drobnych zmian w regulaminie 

konkursu. 
 

§ 8. LITERATURA 

- informatory tekstowo-zdjęciowe  dotyczące parków krajobrazowych, 

- program do nauczania przyrody,  biologii i geografii, 

- popularne przewodniki do oznaczania gatunków grzybów, roślin i zwierząt, 

- do etapu finałowego XVI edycji  konkursu ogólnopolskiego – kompendium wiedzy o  

  parkach krajobrazowych przygotowane przez  pracowników  parków krajobrazowych. 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

Kielce, dnia  12.07. 2016 r. 


