
Regulamin konkursu „Środowisko przyrodnicze w Gminie Przasnysz” 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest Gmina Przasnysz, 06 – 300 Przasnysz, ul. Św. Stanisława 

Kostki 5. 

2. Miejsce przeprowadzenia konkursu: Zespół Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego        

w Bogatem, Bogate 11, 06 – 300 Przasnysz. 

3. Konkurs jest współfinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Go-

spodarki Wodnej w Warszawie. 

 

 

§ 2 

Cel i tematyka konkursu 

1. Celem konkursu jest poszerzenie wiedzy z zakresu środowiska przyrodniczego i jego 

ochrony oraz promocja postaw ekologicznych. 

2. Tematyka konkursu obejmować będzie następujące zagadnienia: 

a) formy ochrony przyrody w Gminie Przasnysz 

b) las jako środowisko życia organizmów żywych w Gminie Przasnysz 

c) rzeki i zbiorniki wodne w gminie 

d) organizmy żywe w wodach gminy 

e) wykorzystywanie przyrody przez człowieka na terenie gminy 

f) źródła energii odnawialnej w gminie 

g) segregacja odpadów w gospodarstwach domowych 

h) święta ekologiczne obchodzone na terenie gminy Przasnysz: Sprzątanie Świata, Dzień 

Ziemi, Dni Czystości Wód, Dni Ochrony Przyrody. 

 

§ 3 

Warunki uczestnictwa i termin przeprowadzenia konkursu 

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych z klas IV - VI z terenu gminy 

Przasnysz, będzie to konkurs wiedzy. 

2. Konkurs poprzedzony zostanie eliminacjami na etapie poszczególnych szkół podstawo-

wych. Eliminacje odbędą się od 21.09.2015 r. do 25.09.2015 r. 

3. Konkurs oceniać będzie Komisja powołana przez Organizatora konkursu. 

4. Z każdej szkoły podstawowej koordynator szkolny zgłasza do konkursu finałowego na 

szczeblu gminnym za pośrednictwem poczty elektronicznej (ugprzasnysz@pro.onet.pl) lub 

osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Przasnysz, ul. Św. Stanisława Kostki 5 w Prza-

snyszu 5 uczestników indywidualnych i 3 uczestników instytucjonalnych konkursu finało-

wego wytypowanych na podstawie przeprowadzonych eliminacji. 

5. Konkurs finałowy na szczeblu gminnym w dwóch kategoriach (uczestnicy indywidualni i 

instytucjonalni) przeprowadzony zostanie w dniu 29 września 2015 roku. 

6. Odpowiedzialnym za przeprowadzenie konkursu będzie Koordynator konkursu, którym 

jest Przewodniczący Komisji. 

 



§ 4 

Przebieg konkursu 

1. Pytania przygotuje Komisja powołana przez Organizatora konkursu, pytania dla wszyst-

kich uczestników konkursu będą identyczne. 

2. Konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch kategoriach: 

1) indywidualnej 

2) zespołowej 

3. Konkurs polegał będzie na rozwiązaniu w ciągu 45 minut testu składającego się z 15 pytań 

zamkniętych i 10 otwartych w ramach poszczególnych kategorii. 

4. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwać będzie Komisja powołana przez Organi-

zatora konkursu. 

5. Rozstrzygnięcia Komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

 

§ 5 Nagrody 

1. Nagrody dla laureatów instytucjonalnych - szkół: 

a) nagroda za I miejsce: wycieczka krajoznawcza do Kampinoskiego Parku Narodowego   

i do Palmir 

b) nagroda za II miejsce: wycieczka krajoznawcza do Ogrodów Muzeum Pałacu Jana III 

Sobieskiego w Wilanowie i Ogrodu Botanicznego w Powsinie 

c) nagroda za III miejsce: model dydaktyczny – szkielet anatomiczny. 

2. Każda nienagrodzona szkoła uczestnicząca w konkursie otrzyma nagrodę pocieszenia       

w postaci sadzonki: świerk srebrny 

3. Nagrody dla laureatów indywidualnych - uczniów:  

a) nagroda za I miejsce: rower 

b) nagroda za II miejsce: aparat fotograficzny 

c) nagroda za III miejsce: tablet. 

4. Każdy nienagrodzony uczestnik indywidualny konkursu otrzyma nagrodę pocieszenia      

w postaci sadzonki: świerk srebrny. 

 

§ 6 Uwagi końcowe 

1. Literatura dla uczestników konkursu: 

a) podręczniki i zeszyty ćwiczeń do przyrody zatwierdzone przez MEN 

b) szkolne atlasy do przyrody 

c) inna literatura o tematyce przyrodniczej (np. publikacje wydane przez Gminę Prza-

snysz i Powiat Przasnyski). 

2. Sprawy nieuregulowane w regulaminie rozstrzyga Organizator konkursu. 

 

 

 

 


