Regulamin I Międzyszkolnego Turnieju Wiedzy Leśnej
„Leśne potyczki”
I. ORGANIZATORZY KONKURSU
1. Nadleśnictwo Lubaczów
2. Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Broniewskiego w Lubaczowie
3. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. gen. Stanisława Dąbka w Lubaczowie
4. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Obrońców Lubaczowa w Lubaczowie
II. UCZESTNICY
Turniej

adresowany

jest

do

uczniów

klas

IV-VI

ze

Szkoły

Podstawowej

Nr 1 w Lubaczowie oraz Szkoły Podstawowej Nr 2 w Lubaczowie.
III. CELE TURNIEJU


zachęcanie do zdobywania i poszerzania wiedzy leśnej,



doskonalenie

umiejętności

rozpoznawania

krajowych

gatunków

roślin

zwierząt oraz runa leśnego,


kształtowanie

i

rozwijanie

wśród

uczniów

zainteresowań

przyrodniczych

i postaw proekologicznych,


integracja uczniów i wymiana doświadczeń między szkołami w zakresie edukacji
leśnej.

IV. ZASADY TURNIEJU
Turniej obejmuje dwa etapy:
I Etap – etap szkolny (kwalifikacyjny)
II Etap – międzyszkolny (finałowy)
I Etap.


Zorganizowanie i przeprowadzenie I Etapu powierza się indywidualnie Szkole
Podstawowej Nr 1 oraz Szkole Podstawowej Nr 2 w Lubaczowie.



Etap szkolny będzie polegać na rozwiązaniu testu składającego się z 30 pytań
jednokrotnego wyboru z zakresu ogólnej wiedzy o lesie. Na rozwiązanie testu
przewiduje się 45 minut.



Szkoły zobowiązują się do opracowania pytań konkursowych oraz przeprowadzenia
pierwszego etapu do dnia 15 maja 2017 r.



I Etap kończy się wyłonieniem po dwóch uczniów, którzy uzyskają najlepsze wyniki
z każdej klasy (IV, V i VI). Najlepsi uczniowie z poszczególnych klas utworzą jedną
sześcioosobową drużynę, która będzie reprezentować szkołę w II Etapie Turnieju.

II Etap


II Etap Turnieju odbędzie się w Miejskim Domu Kultury w Lubaczowie dnia
14 czerwca 2017 r. W finale wezmą udział dwie drużyny wyłonione podczas
pierwszego etapu reprezentujące Szkołę Podstawową Nr 1 oraz Szkołę Podstawową
Nr 2 w Lubaczowie.



Drużyny będą rywalizować ze sobą o tytuł Mistrza Wiedzy Leśnej.



Przewidywane konkurencje podczas Turnieju to:
- wykonywanie zadań praktycznych o tematyce leśnej,
- rozpoznawanie drzew liściastych i iglastych na podstawie ulistnionych gałązek,
- rozpoznawanie szyszek,
- rozpoznawanie krajowych gatunków ptaków na podstawie ich odgłosów
i ilustracji,
- rozpoznawanie krajowych gatunków zwierząt na podstawie ich odgłosów
i ilustracji,
- rozpoznawanie grzybów leśnych,
- rozpoznawanie tropów zwierząt,
- pytania z zakresu wiedzy leśnej,
- zagadki leśne.



za przeprowadzenie II Etapu odpowiada Nadleśnictwo Lubaczów oraz Miejska
Biblioteka Publiczna w Lubaczowie

V.

NAGRODY
1. Zwycięscy Turnieju oraz wszyscy uczestnicy II Etapu otrzymają dyplomy oraz
nagrody ufundowane przez Nadleśnictwo Lubaczów oraz Miejską Bibliotekę
Publiczną w Lubaczowie
2. Przewidziana jest nagroda dla Szkoły zwycięskiej drużyny, ufundowana przez
Organizatorów.

3.

Wyniki

Turnieju

zostaną

opublikowane

na

stronie

internetowej

http://www.mbp.lubaczow.pl/ oraz http://www.lubaczow.krosno.lasy.gov.pl/
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Przystąpienie do konkursu jest jednocześnie akceptacją warunków regulaminu
2. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów
związanych z udziałem w Turnieju Wiedzy Leśnej „Leśne potyczki”.
3. Wszelkich informacji i wyjaśnień, dotyczących Turnieju, udziela Małgorzata
Kolczak; tel.16 632-52-09; kom. 664 779 142.
4. Regulamin Turnieju będzie dostępny na stronach internetowych
Organizatorów (http://www.mbp.lubaczow.pl/ oraz
http://www.lubaczow.krosno.lasy.gov.pl/ ).

