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REGULAMIN KONKURSU 

DLA MŁODZIEŻY  

SZKÓŁ PODSTAWOWYCH   

PN.  „POZNAJEMY PARKI KRAJOBRAZOWE WOJEWÓDZTWA 

ŚWIĘTOKRZYSKIEGO"  

 

§ 1. ORGANIZATOR KONKURSU: 

1. Organizatorem konkursu jest: 

Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych  
w Kielcach 

 

2. Adres Organizatora: 

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

oraz 
Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych 

Umianowice, ul. Parków Krajobrazowych 7, 28-404 Kije 
      

Numery telefonów:   41 345 58 80 wew. 26 oraz wew. 25 
E-mail:      edukacjakielce@pk.kielce.pl 
 

informacje dotyczące konkursu są dostępne na stronie internetowej Zespołu: 
www.pk.kielce.pl w zakładce: konkursy 

 

§ 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. Nabywanie umiejętności posługiwania się kluczami do oznaczania gatunków. 

5. Doskonalenie umiejętności rozpoznawania gatunków roślin i zwierząt ze szczególnym   

uwzględnieniem ptaków. 

6. Rozbudzenie i pogłębienie zamiłowania oraz szacunku do przyrody. 

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

8. Motywowanie i podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego  

  w najbliższym otoczeniu. 

9.  Rozwijanie zachowań  proekologicznych. 

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

 

§ 3. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE: 

1. Konkursem obejmuje się uczniów szkół podstawowych  (kl. V, VI, VII i VIII)  

z terenu województwa świętokrzyskiego. 

http://www.pk.kielce.pl/


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

pracuje pod nadzorem merytorycznym 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 będą ocenione  

w jednej kategorii tj. szkoły podstawowe (kl. V, VI, VII, VIII) 

 

Zespół uczniowski opracowuje jeden z trzech poniżej wymienionych tematów: 

1. „Bądź eko na co dzień – to łatwiejsze niż myślisz”. Na przykładzie najbliższego 

otoczenia (miejscowości, gminy) przedstaw pozytywny wpływ działalności człowieka  

na środowisko przyrodnicze.  

2. Niezależnie od pory roku warto aktywnie spędzać wolny czas. Zaproponuj trasę ścieżki 

dydaktycznej po ciekawych zakątkach przyrodniczych, historycznych, kulturowych  

w wybranym parku krajobrazowym województwa świętokrzyskiego. 

3. Las jest dobrem wspólnym - szanuj i chroń go. Zaproponuj działania jakie należy podjąć, 

by przyszłe pokolenia mogły nadal odwiedzać ten cenny skarb. 

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

posteru, filmu amatorskiego, prezentacji multimedialnej, tematycznego albumu 

fotograficznego, reportażu, gry dydaktycznej. 

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

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

wykresów, itp.  

Film amatorski  -  trwający max. 15 min. 
 

Prezentacja multimedialna - w programie Power Point, ilość slajdów: od 20 do 40, 

których treść będzie zilustrowana opracowanymi komputerowo elementami 

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

Tematyczny album fotograficzny - w formacie A4/A3, zawierający min. 20, max 50 

zdjęć. 
 

Reportaż  -  praca nie powinna przekraczać 20 stron formatu A4. 



Gra dydaktyczna - typu planszowego: powinna zawierać: planszę format max. A2, 

instrukcję z zasadami gry, pionki do gry, kostkę do rzucania, karty z pytaniami                                

i prawidłowymi odpowiedziami ok. 40 sztuk. 

 

W II etapie uczestniczyć będzie  5  trzyosobowych  zespołów – finalistów, których prace 

konkursowe zgłoszone do I etapu otrzymają najwyższą punktację. 
 

Podstawą rozgrywek II etapu będzie gra terenowa/quest przeprowadzony na terenie 

Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Umianowicach polegający na zdobywaniu punktów za 

poszczególne zadania oraz złożony z 25 pytań, testowy sprawdzian wiedzy. 15 pytań 

będzie dotyczyć parków krajobrazowych woj. świętokrzyskiego, 10 związanych będzie  

z ptakami. (Wykaz literatury zamieszczono na końcu regulaminu).   

Ponadto w II etapie obowiązkową konkurencją będzie rozpoznawanie gatunków ptaków 

chronionych w Polsce. 

 

Zespół uczniowski, który w klasyfikacji punktowej konkursu, uzyska najwyższą ich ilość, 
będzie reprezentował województwo świętokrzyskie podczas wyjazdowych rozgrywek 
finałowych, XXII edycji ogólnopolskiego konkursu pn. „Poznajemy Parki Krajobrazowe 
Polski”, które odbędą się  na przełomie maja i czerwca  2023 roku (o szczegółach drużyna 
zwycięska zostanie poinformowana w dniu finału). Tegorocznym tematem przewodnim 
ww. konkursu są właśnie PTAKI.  
 
Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach podejmie 
starania o wpisanie konkursu pn. „Poznajemy Parki Krajobrazowe Województwa 
Świętokrzyskiego” do Zarządzenia Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w sprawie wykazu 
zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez Świętokrzyskiego 
Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być 
wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej .… .  
 
Laureatami konkursu są uczniowie z zespołu uczniowskiego, który w drugim etapie 
konkursu (finałowym) zajmie pierwsze miejsce. 
 
Finalistami konkursu są uczniowie z zespołu uczniowskiego, który w drugim etapie 
konkursu (finałowym) zajmie drugie i trzecie miejsce. 
 
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 zastrzega sobie możliwość 

innego ustalania kolejności zajętych przez zespoły miejsc. 
 

2. Na zgłoszenia do konkursu organizatorzy oczekują do dnia 30 listopada 2022 r.  
 

W zgłoszeniu należy podać:  

- dokładny adres i e - mail szkoły, 
- imienny skład i klasę zespołu/ów,  
- imię i nazwisko opiekuna prowadzącego zespół, e – mail i telefon kontaktowy (najlepiej 

komórkowy),  
- treść tematu wybranego przez zespół. 
 



Zgłoszenia można przesyłać drogą pocztową, e-mailem lub faksem. 

3. Termin nadsyłania prac konkursowych upływa z dniem  21 lutego 2023 r.     

Do nadesłanej pracy należy dołączyć oświadczenia i informację zawierającą: 

(! prosimy nie naklejać na pracy)   

- dokładny adres i e-mail szkoły,  

- imienny skład i klasę zespołu, 

- imię i nazwisko prowadzącego opiekuna, e-mail i telefon kontaktowy (najlepiej 

komórkowy), 

- treść tematu wybranego przez zespół, 

- pieczątki: szkoły oraz dyrektora wraz z podpisem. 

 

4. Prace konkursowe będą przyjmowane w siedzibach Zespołu: w Kielcach lub 

w Umianowicach  (gm. Kije). Prace można nadsyłać drogą pocztową. 
 

5. Test finałowy i uroczyste zakończenie konkursu wraz z rozdaniem nagród planuje się na 

kwiecień 2023 r.  

 

§ 5. OCENA PRAC KONKURSOWYCH: 

1. Za wykonane 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 się uwagę na konieczność zachowania zgodności pracy z tematem.  
 

3. Komisja Konkursowa dopuszcza możliwość przyznania wyróżnień. 
 

§ 6. NAGRODY: 

 

Udział w konkursie stwarza możliwość otrzymania cennych nagród.  

Nagrodą dla 5 zwycięskich szkół będą jednodniowe wycieczki dla grup  
50-osobowych na teren Ponidzia połączone ze zwiedzaniem Ośrodka Edukacji 
Przyrodniczej w Umianowicach (zapewniamy bezpłatny transport, drugie śniadanie  
i obiad).   
Szkoła, która zajmie I miejsce, dodatkowo będzie miała zorganizowany przejazd 
Świętokrzyską Kolejką Wąskotorową „Ciuchcia Ponidzie”.   
 
 

§ 7. UWAGI KOŃCOWE: 

1. Dostarczone prace pozostają do dyspozycji organizatora, który ma prawo do korzystania 

z nich 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. 



4. W związku z zagrożeniem epidemicznym Covid-19 organizatorzy mogą podjąć 

decyzję o zmianie formy poszczególnych etapów na formę zdalną lub o 

odstąpieniu od realizacji konkursu. 

§ 8. LITERATURA: 

- informatory tekstowo-zdjęciowe dotyczące Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków 

Krajobrazowych, 

-  strona internetowa ZŚiNPK w Kielcach: www.pk.kielce.pl,   

-  podręczniki do nauczania przedmiotowego: przyrody, biologii i geografii  

(w zakresie dot. ptaków),  

-  popularne przewodniki do oznaczania gatunków: roślin i zwierząt, atlasy ptaków,  

-  materiały edukacyjne dot. ptaków dostępne na stronie: www.parkikrajobrazowe.pl, 

-  dodatkowo do eliminacji finałowych XXII edycji konkursu ogólnopolskiego  

pn.: „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” organizator przekaże wykaz literatury         

zwycięskiej drużynie wraz z regulaminem V etapu ww. konkursu.  

 

 

 

 

 

Kielce, dnia 19.10.2022 r. 

                                                                                               

http://www.pk.kielce.pl/
http://www.parkikrajobrazowe.pl/

