
REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO TURNIEJU WIEDZY LEŚNEJ
„LEŚNE POTYCZKI”

I. ORGANIZATORZY TURNIEJU

 Nadleśnictwo Lubaczów

 Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Broniewskiego w Lubaczowie

II. UCZESTNICY

Turniej adresowany jest do uczniów szkół podstawowych z klas VI-VIII, z terenu powiatu 
lubaczowskiego.

III. CEL TURNIEJU

 zachęcanie do zdobywania i poszerzania wiedzy leśnej,

 doskonalenie umiejętności rozpoznawania krajowych gatunków roślin, zwierząt i 
grzybów,

 kształtowanie i rozwijanie wśród uczniów zainteresowań przyrodniczych i postaw 
proekologicznych,

 integracja uczniów i wymiana doświadczeń między szkołami w zakresie edukacji 
leśnej

IV. ZASADY TURNIEJU     

 Szkoły, które wyrażą chęć udziału w Turnieju zobowiązane są do zgłoszenia swojego
uczestnictwa w terminie do 13 maja 2022 r. pocztą tradycyjną na adres: Nadleśnictwo
Lubaczów, ul. Słowackiego 20, 37-600 Lubaczów (liczy się data stempla pocztowego)
lub elektroniczną na adres e-mail: malgorzata.kolczak@krosno.lasy.gov.pl. 

 Szkoła wyznaczy trzyosobową drużynę reprezentującą ją w turnieju, w skład której
wejdą uczniowie - po jednej osobie z klas VI-VIII.

 Wraz  ze  zgłoszeniem  uczniów  należy  dostarczyć  dołączone  do  regulaminu
następujące załączniki:

 Załącznik nr 1 – zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

 Załącznik nr 2 – klauzula informacyjna.

 Turniej  odbędzie  się  14  czerwca  2022  r.  o  godzinie  10:00 w Miejskiej  Bibliotece
Publicznej w Lubaczowie przy ul. Kościuszki 18.

 Drużyny będą rywalizować ze sobą o tytuł Mistrza Wiedzy Leśnej.

 Przewidywane konkurencje podczas turnieju to m. in.:
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 rozpoznawanie gatunków drzew na podstawie ulistnionych gałązek,

 rozpoznawanie szyszek,

 rozpoznawanie  krajowych  gatunków  ptaków  oraz  ssaków  na  podstawie
ilustracji

 rozpoznawanie grzybów leśnych na podstawie ilustracji,

 rozpoznawanie śladów i tropów zwierząt na podstawie ilustracji

 pytania z zakresu wiedzy leśnej,

 zagadki leśne.

V. NAGRODY

1. Zwycięzcy Turnieju oraz wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy oraz upominki 
ufundowane przez Nadleśnictwo Lubaczów oraz Miejską Bibliotekę Publiczną w 
Lubaczowie.

2. Dla Szkoły, której reprezentanci zwyciężą podczas Turnieju przewidziana jest 
nagroda finansowa w wysokości 700,00 zł., ufundowana przez Nadleśnictwo 
Lubaczów.

3. Wyniki Turnieju zostaną opublikowane na stronie internetowej 
http://www.mbp.lubaczow.pl/ oraz http://www.lubaczow.krosno.lasy.govpl/ .

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Przystąpienie do Turnieju jest jednocześnie akceptacją warunków regulaminu.

2. Uczestnicy Turnieju wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z
ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2019 poz.
1781)  w  celach  prowadzenia  Turnieju,  wyłonienia  zwycięzców,  przyznawania  i
rozliczania  nagród  oraz  w  celach  marketingowych,  promujących  i  reklamujących
Organizatorów.

3. Wszelkie informacje i  wyjaśnienia  dotyczące Turnieju można uzyskać pod nr tel.
664 779 142 lub 16 632 52 09.

4. Regulamin  Turnieju  znajduje  się  na  stronach  internetowych:
http://www.mbp.lubaczow.pl/ oraz http://www.lubaczow.krosno.lasy.govpl/ .
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