Regulamin
XXIV Edycja Konkursu Ekologicznego „Co w Puszczy piszczy?”
w 60. rocznicę utworzenia Kampinoskiego Parku Narodowego

§1
Organizatorzy:
1. Nowodworski Ośrodek Kultury, ul. Ignacego Paderewskiego 1A, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki.
2. Ośrodek Dydaktyczno-Muzealny Kampinoskiego Parku Narodowego w Granicy, 05-085 Kampinos.

§2
Adresaci Konkursu:
Uczniowie szkół podstawowych znajdujących się na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego, jego
otuliny oraz w mieście Nowy Dwór Mazowiecki.

§3
Cele Konkursu:
1. Poznanie walorów przyrodniczych, historycznych i kulturowych Kampinoskiego Parku Narodowego
oraz polskich parków narodowych.
2. Kształtowanie właściwego stosunku do środowiska naturalnego.
3. Upowszechnienie wiedzy o ochronie przyrody (w tym gatunków zagrożonych) w Polsce.
4. Rozwijanie i pogłębianie wiedzy z zakresu ekologii.
5. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień przyrodniczych uczniów.
6. Kształtowanie umiejętności praktycznego rozwiązywania problemów i pracy w zespole.
7. Rozwijanie umiejętności wykorzystania różnych źródeł informacji.

§4
Organizacja Konkursu:
1.Konkurs składa się z trzech etapów:
1a. Szkolnego
1b. Półfinału – w formie gry terenowej przeprowadzonej na terenie Ośrodka DydaktycznoMuzealnego Kampinoskiego Parku Narodowego w Granicy
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1c. Finału Regionalnego – w formie konkursu wiedzy w Nowodworskim Ośrodku Kultury w Nowym
Dworze Mazowieckim
2. Za przygotowanie i przeprowadzenie poszczególnych etapów konkursu odpowiadają:
2a. Etap szkolny - Szkoły
2b. Półfinał - Organizator Konkursu
2c. Finał Regionalny - Organizator Konkursu
3. Chęć udziału w Konkursie należy zgłosić Organizatorowi do 22 lutego 2019 roku poprzez wysłanie
faxem pod numer 22 732 08 86, mailem na adres: paulina.lucarz@nok.nowydwormaz.pl lub
pocztą tradycyjną deklaracji udziału (Załącznik nr 1).
4. Nad przebiegiem i klasyfikacją punktową Półfinału i Finału Regionalnego Konkursu czuwać będzie
Komisja powołana przez Organizatora. W skład Komisji wchodzi po dwóch przedstawicieli
Kampinoskiego Parku Narodowego i Nowodworskiego Ośrodka Kultury.
5. Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe dla finalistów - zwycięzców Konkursu.

§5
Przebieg Konkurs:
1. Etap szkolny odbędzie się w terminie do 15 marca 2019 w Szkołach, które zgłosiły się do udziału
w konkursie, z zachowaniem formy i terminu określonego w § 4 pkt.3
1.1. Za przygotowanie i przeprowadzenia etapu szkolnego konkursu odpowiada: wyznaczony
nauczyciel lub Szkolna Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Szkoły
1.2. Konkurs przeprowadzony i oceniany będzie w formie ustalonej przez nauczyciela
1.3 Etap szkolny ma na celu wyłonić trzyosobową drużynę, która będzie reprezentować Szkołę
w półfinale
1.4 Skład drużyny reprezentującej daną Szkołę należy zgłosić do Nowodworskiego Ośrodka Kultury
do 21 marca 2019 roku poprzez wysłanie faxem pod numer 22 732 08 86, mailem na adres:

paulina.lucarz@nok.nowydwormaz.pl lub pocztą tradycyjną karty zgłoszeniowej (Załącznik nr 2)
1.5 W karcie zgłoszeniowej (Załącznik nr 2) należy również krótko opisać przebieg etapu szkolnego
z podaniem ilości uczestników biorących udział w konkursie
1.6 W karcie zgłoszeniowej (Załącznik nr 2) należy przysłać propozycje trzech pytań konkursowych
wraz z odpowiedziami i nazwiskami ich autorów. Autorami pytań mogą być nauczyciele oraz
uczniowie - uczestnicy konkursu
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2. Półfinał odbędzie się 24 kwietnia 2019 roku o godzinie 10.00 w Granicy na terenie Ośrodka
Dydaktyczno-Muzealnego Kampinoskiego Parku Narodowego.
2.1 Rejestracja drużyn rozpocznie się o godz. 9.00 i trwać będzie do 9.45.
2.2 Za organizację i przeprowadzenie Półfinału odpowiedzialny jest Organizator Konkursu.
2.3 Półfinał ma na celu wyłonienie 5-ciu trzyosobowych drużyn reprezentujących Szkoły w Finale
Regionalnym.
2.4 Półfinał przeprowadzony będzie w formie gry terenowej. Drużyny będą miały do pokonania w
określonym czasie ok. 3-kilometrową trasę z wyznaczonymi punktami kontrolnymi. W każdym
z nich na uczestników konkursu oczekiwać będzie osoba wyznaczona przez Organizatora Konkursu.
W każdym punkcie uczniowie będą wykonywali zadania i odpowiadali na pytania: otwarte lub
zamknięte. Za rozwiązane zadania i prawidłowe odpowiedzi drużyna uzyskuje punkty, które są
zapisywane w tabeli punktowej karty uczestnictwa. 5 drużyn z największą ilością zdobytych
punktów reprezentować będzie swoje Szkoły w Finale Regionalnym.
2.4a drużyny po wyznaczonej trasie poruszają się ze swoim opiekunem, który nie uczestniczy w
zmaganiach konkursowych w poszczególnych punktach kontrolnych, wszelkie próby
„podpowiedzi” będą skutkować nieprzydzieleniem punktów;
2.4b opiekun może pomagać drużynie tylko w ustalaniu strategii gry (kolejności zaliczanych
punktów kontrolnych);
2.4c kartę uczestnictwa i plan Ośrodka z zaznaczonymi punktami kontrolnymi otrzyma każda
drużyna w momencie rejestracji;
2.4d po zakończonej grze kartę należy zdać w wyznaczonym punkcie, gdzie Komisja w obecności
drużyny dokona ostatecznego podsumowania ilości zdobytych punktów.
2.5 Ogłoszenie wyników nastąpi po zakończeniu gry na spotkaniu integracyjnym przy ognisku ok.
godziny 13.00.
2.6 W przypadku zdobycia takiej samej ilości punktów przez 2 lub więcej drużyn i konieczności
ustalenia ostatecznej klasyfikacji Organizator przewiduje przeprowadzenie dogrywki – punkty
zdobyte w dogrywkach nie są doliczane do ogólnej punktacji.
2.7 Na potrzeby dogrywek zostanie utworzony bank pytań otwartych, które będą losowane przez
drużynę.
2.8 W banku pytań mogą znajdować się pytania z różnych dziedzin – zaproponowane między innymi
w formularzach zgłoszeniowych przez uczestników konkursu.
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3. Finał Regionalny odbędzie się 26 kwietnia 2019 r. o godzinie 10.00 w Nowodworskim Ośrodku
Kultury w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Ignacego Paderewskiego 1A.
3.1 Rejestracja drużyn od godz. 9.00 do godz. 9.45.
3.2 Za przeprowadzenie Finału Regionalnego Konkursu odpowiedzialny jest Organizator Konkursu.
3.3 Finał Regionalnego Konkursu przebiegać będzie w jednej sali z udziałem publiczności.
3.4Trzyosobowe drużyny - reprezentanci poszczególnych Szkół - rywalizują pomiędzy sobą.
Odpowiadają na 3 pytania ustne i wykonują 3 zadania.
3.4a Pytania zgrupowane są w 6 blokach tematycznych losowanych na „kole fortuny” (rośliny,
zwierzęta, niewiadome, gospodarka leśna – wiedza o lesie, zadania praktyczne z koła fortuny).
3.4b Każdy uczestnik losuje na kole fortuny dziedzinę, z której następnie losuje jedno pytanie
otwarte lub zamknięte, na które może odpowiedzieć samodzielnie (za prawidłową odpowiedź
zyskuje wówczas 3 pkt.), bądź po konsultacji z pozostałymi członkami swojej drużyny (wówczas
może zdobyć 1 pkt.). Decyzję musi podjąć uczeń losujący pytanie, po samodzielnym zapoznaniu
się z jego treścią.
3.4c Rundy losowanych pytań będą przeplatane 3 zadaniami, jednakowymi dla wszystkich
drużyn.
3.4d Każda drużyna ma możliwość zdobycia takiej samej ilości punktów za to samo zadanie.
3.4f Aby odpowiedź była zaliczona musi być jednoznaczna i pełna, a w przypadku odpowiedzi
pisemnych (w zadaniach) czytelna.
3.5 Wszystkie drużyny walczą do końca Finału.
3.6. W czasie Finału obowiązuje punktacja jawna, podawana po każdym zadaniu.
3.7 Punkty zdobyte w poszczególnych zmaganiach finałowych są sumowane i wpływają na ostateczny
wynik.
3.8 W przypadku zdobycia takiej samej ilości punktów przez 2 lub więcej drużyn i konieczności
ustalenia ostatecznej klasyfikacji Organizator przewiduje przeprowadzenie dogrywki – punkty
zdobyte w dogrywkach nie są doliczane do ogólnej punktacji.
3.9 Na potrzeby dogrywek zostanie utworzony bank pytań otwartych, które będą losowane przez
drużynę.
3.11 W banku pytań mogą znajdować się pytania z różnych dziedzin – zaproponowane między innymi
w formularzach zgłoszeniowych przez uczestników konkursu.
3.12 Finał ocenia 4 osobowa Komisja Konkursowa.
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3.13 W skład Komisji wchodzi dwóch przedstawicieli Kampinoskiego Parku Narodowego i dwóch
przedstawicieli Nowodworskiego Ośrodka Kultury.
3.14 Organizator dopuszcza możliwość udziału przedstawiciela sponsorów w pracach Komisji.
3.15 Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna.
3.16 Rozdanie nagród i zakończenie Konkursu przewidywane jest około godziny 13.00.
§6
Literatura do konkursu:
1. Album Kampinoski Park Narodowy 50 lat.
2. Puszcza Kampinoska Przewodnik – Lechosław Herc, Oficyna Wydawnicza „Rewasz”, wydanie IV,
2017.
3. Mapa Kampinoskiego Parku Narodowego, wydanie VIII, 2019.
4. Materiały informacyjne Kampinoskiego Parku Narodowego.
5. Foldery tematyczne KPN (dostęp: strona internetowa KPN).
6. Opis ścieżek edukacyjnych (dostęp: strona internetowa KPN).
7. Łoszak – kwartalnik KPN dla dzieci i młodzieży.
8. Podręczniki do nauki przyrody – szkoła podstawowa.
§7
Postanowienia Końcowe:
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.
2. Wszystkie wątpliwości interpretacyjne odnośnie postanowień Regulaminu rozstrzyga Organizator.
3. W przypadkach kontrowersyjnych, decydujący głos o zaliczeniu odpowiedzi i przyznaniu punktów
ma autor pytania lub przewodniczący Komisji.
4. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie podlega dyskusji.
5. Uczestnicy zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem Konkursu przed jego rozpoczęciem.
6. Wszystkie materiały konkursowe: zadania, arkusze ocen, protokoły Komisji są przechowywane
przez rok w Ośrodku Dydaktyczno – Muzealnym w Granicy i mogą być udostępnione do wglądu tylko
przedstawicielowi danej drużyny, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
7. Do przesłanych zgłoszeń należy dołączyć wypełnioną i podpisaną przez rodzica/prawnego opiekuna
dziecka zgodę na wykorzystanie przez Organizatora w celach promocyjnych Konkursu wizerunku
i danych osobowych ucznia biorącego udział w Konkursie (załącznik nr 4) i podpisanej Klauzuli
Informacyjnej RODO (załącznik nr 3).
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