Projekt realizowany w ramach projektu pn. „Natura 2000 – naszą szansą”
ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU
„Obszar Natura 2000 szansą dla rozwoju naszej gminy”
Organizator: Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku, ul. 1 Maja 7B,
09-402 Płock.
Współorganizatorzy:
 Starostwo Powiatowe w Płocku,
 Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym
Zrównoważonym Rozwojem Uniwersytetu Warszawskiego (UCBnŚPiZR UW).

i

Uczestnicy konkursu
 konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, i
ponadgimnazjalnych z gmin położonych na obszarach Natura 2000,
 uczniowie mogą wziąć udział w konkursie wyłącznie za zgodą szkół,
 organizator zastrzega sobie prawo ograniczenia liczby uczniów biorących udział w
konkursie do jednego z każdej placówki szkolnej.
Termin: ogłoszenie konkursu – czerwiec 2014r., rozstrzygnięcie - maj 2015r.
Cele konkursu
 tworzenie klimatu społecznego przychylnego powstawaniu i funkcjonowaniu w
Polsce sieci Natura 2000,
 promocja proekologicznych postaw młodzieży w stosunku do roli obszarów Natura
2000, jaką odgrywają w zrównoważonym rozwoju gmin,
 kształtowanie umiejętności pracy indywidualnej uczniów,
 kształtowanie umiejętności publicznych wystąpień oraz wygłaszania niezależnych
opinii na zadany temat,
 promocja korzystania z wynikających z ochrony przyrody możliwości lokalnego
rozwoju gospodarki.
Czas trwania konkursu
Konkurs składa się z następujących etapów:
 do 1 kwietnia 2014 roku zapoznanie się z regulaminem konkursu, a do 30
września 2014 roku pisemne zgłoszenie szkół do udziału w konkursie do:
Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku
ul. 1 Maja 7B
09-402 Płock
W oficjalnym zgłoszeniu (z pieczęcią szkoły i podpisem dyrekcji) - zgodnie z
załącznikiem nr 1, szkoły podają imiona i nazwiska uczniów przystępujących do
konkursu oraz imiona i nazwiska nauczycieli sprawujących opiekę merytoryczną nad
przygotowaniami uczniów do konkursu.
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 do 20 stycznia 2015 roku - przygotowanie wystąpień zgłoszonych przez szkoły
uczniów,
 kwiecień/maj 2015 rok - prezentacja wystąpień podczas konferencji sumującej
projekt pt.: „Co dalej z nami – pytają obszary Natura 2000”; ocena
wystąpień i ogłoszenie wyników konkursu (o godzinie rozpoczęcia konferencji
szkoły biorące udział w konkursie zostaną powiadomione listownie).
Typ nagród i sposób ich wykorzystania w dalszym procesie edukacyjnym:
Nagrodami w konkursie będą:
 dla szkół: Mapa Polski - ochrona przyrody i sieć ECONET – sztuk 3
Ścienna mapa szkolna przedstawiająca najważniejsze formy ochrony przyrody w
Polsce na tle sieci ECONET. Umieszczone są na niej parki narodowe, parki
krajobrazowe, ostoje wodno - błotne objęte konwencją Ramsarską oraz rezerwaty
biosfery wpisane na światową listę UNESCO. Mapa wykonana jest
najnowocześniejszą techniką pozwalającą na uzyskanie unikalnego efektu
trójwymiarowego.
 dla uczniów: Lornetki – sztuk 3
Lornetki będą wykorzystywane do monitorowania oraz identyfikacji populacji
gatunków zwierząt, ptaków w tym chronionych. Sprzęt umożliwia poznanie gatunków
w naturalnym środowisku przyrodniczym, siedlisk, zrozumienie przyczyn i związków
zachodzących między gatunkiem i siedliskiem oraz działalnością człowieka.
Zasady i tryb konkursu
1. W konkursie biorą udział szkoły, które w wyznaczonym terminie zgłoszą udział w
konkursie poprzez złożenie pisemnej deklaracji w RCEE w Płocku.
2. Do udziału w konkursie każda szkoła typuje jednego ucznia.
3. Uczniowie wytypowani przez szkoły przygotowują wystąpienia pod opieką
nauczycieli.
4. Podczas wystąpień uczniowie przedstawiają swoją opinię na zadany temat.
5. Uczniowie występują podczas konferencji sumującej projekt.
6. Wystąpienia będą odbywać się na żywo. Podczas wystąpień uczniowie nie mogą
korzystać z pomocy nauczycieli ani używać prezentacji multimedialnych lub
scenografii wymagających uprzedniego montażu.
7. Czas jednego wystąpienia nie może przekroczyć 5 minut.
8. Po każdym wystąpieniu następuje krótka (kilkuminutowa) sesja pytań od eksperta.
9. Wystąpienia są oceniane przez Jury.
10. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas konferencji po prezentacji
wszystkich konkursowych wystąpień.
Ocena wystąpień i nagrody
1. Nad przebiegiem konkursu i oceną wystąpień będzie czuwać Jury powołane przez
organizatora.
2. Przedstawiciele szkół biorących udział konkursie nie mogą być powołani do Jury.
3. Jury dokonuje oceny poszczególnych wystąpień na podstawie następujących
kryteriów:
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4.
5.

6.
7.

 wartość merytoryczna prezentacji (1-10 punktów),
 kreatywność (1-10 punktów),
 oryginalność pomysłów (1-10 punktów),
 waga argumentów (1-10 punktów).
Decyzja Jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
Na podstawie łącznej sumy punktów uzyskanych przez uczniów, Jury przyznaje
szkołom i uczniom trzy równorzędne miejsca (w każdej grupie wiekowej):
 nagroda dla szkoły.
 nagroda dla ucznia.
Komisja może dokonać innego podziału nagród.
Ogłoszenie wyników, rozdanie nagród i dyplomów nastąpi podczas konferencji.

Postanowienia końcowe:
1. Poprzez przystąpienie do konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na warunki zawarte
w regulaminie.
2. Koszty przygotowania prezentacji, dojazdu na konferencję pokrywają uczestnicy
konkursu.
3. Szkoła zapewnia opiekę uczniom biorącym udział w konkursie.
4. Przygotowanie uczniów do konkursu będzie przedmiotem warsztatów dla
nauczycieli.
Regulamin Konkursu dostępny jest do pobrania na stronie głównej RCEE w Płocku
(www.rceeplock.pl/natura2000 ).
Konkurs realizowany jest w ramach ogólnopolskiego projektu pn. "Natura 2000
– naszą szansą" współfinansowanego ze środków Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz RCEE
w Płocku.
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu
……………………………
(pieczątka szkoły)
FORMULARZ ZGŁOSZENIA
uczestnictwa w ogólnopolskim konkursie

„Obszar Natura 2000 szansą dla rozwoju naszej gminy”
1. Nazwa i adres szkoły:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
2. Imię i nazwisko ucznia:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
3. Imię i nazwisko koordynatora szkolnego (nauczyciela):
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
4. Telefon kontaktowy:
……………………………………………………………………………………
5. E-mail:
……………………………………………………………………………………
6. Forma prezentowanej pracy:
a) ……………………………………………………
b) ……………………………………………………
Oświadczam, iż zapoznałem/zapoznałam się z regulaminem konkursu.
………………………………..
(miejscowość, data)

……………………………..
(podpis koordynatora szkolnego)

….…………………………………..
(podpis dyrektora szkoły)

