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Regulamin konkursu: „ Wielki Test Wiedzy o Ptakach”
21 stycznia godzina 10:00, CER „Solne Miasto”
I. Organizator konkursu.
Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Zielony Puszczyk oraz Solne Miasto Sp.
z o.o.
II. Temat konkursu.
Tematem konkursu jest: różnorodność gatunków ptaków, biologia życia ptaków, cechy
charakterystyczne, występowanie, zwyczaje, opieka nad ptakami w okresie zimowym.
III. Cel konkursu:
1) Rozwijanie wśród dzieci, młodzieży wrażliwości na piękno przyrody.
2) Popularyzacja wiedzy o cennych przyrodniczo organizmach, jakimi są ptaki.
3) Popularyzacja wiedzy o ochronie ptaków.
4) Pogłębienie i propagowanie informacji o walorach przyrodniczych i turystycznych powiatu
wielickiego.
5) Integracja szkół powiatu wielickiego.
6) Wyłonienie grupy uczniów – pasjonatów zainteresowanych ornitologią, przyrodą i
turystyką.
IV. Przebieg konkursu.
Miejsce: CER „Solne Miasto”, ul. T. Kościuszki 15, 32-020 Wieliczka, część konferencyjna,
lewe skrzydło, parter, SALA B.
Data: 21 stycznia 2017 r.,
-Rozpoczęcie konkursu: godzina 10:00
-Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród : godzina 11:30-12:00
V. Zasady uczestnictwa:
W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych i przedszkoli z powiatu
wielickiego, w wieku 6-9 lat.
3. Zgłoszenia uczniów do konkursu należy przesłać do dnia 14 stycznia 2017 r. bezpośrednio
u Organizatora w trakcie spotkań lub poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie:
www.solnemiasto.eu oraz zielonypuszczyk.blogspot.com.

www.solnemiasto.eu
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5. Konkurs przebiegać będzie w formie testu (pytania otwarte i zamknięte), zawierającego
maksymalnie 20 pytań.
6. Konkurs odbywać się będzie w dwóch kategoriach wiekowych:
I. 6-7 lat
II. 8-9 lat
7. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja
konkursowa.
8. Komisję powołuje Organizator
9. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 21 styczna 2017 r.

VI. Kryteria oceny pracy:
Suma uzyskanych punktów za prawidłowo udzielone odpowiedzi.
VII. Nagrody dla laureatów.
I miejsce – nagroda książkowa oraz KARNET BASEN PLUS o wartości 140 zł
II miejsce – nagroda książkowa oraz KARNET BASEN PLUS o wartości 100 zł
III miejsce – nagroda książkowa oraz KARNET BASEN PLUS o wartości 60 zł
Każdy z uczestników konkursu otrzyma drobny upominek w postaci biletu na basen lub
lodowisko Solnego Miasta.
VIII. Postanowienia końcowe:
1) Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
2) Regulamin niniejszego konkursu jest dostępny na stronie zielonypuszczyk.blogspot.com
oraz www.solnemiasto.eu
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