Szkoła Podstawowa w im. T. Kościuszki Głoskowie, Gmina Piaseczno, Mazowiecki
Zespół Parków Krajobrazowych i Nadleśnictwo Chojnów
zapraszają dzieci i młodzież do udziału w przyrodniczym konkursie edukacyjnym dla szkół
w roku 2016

„Życie Lasu”
Szkoła Podstawowa w Głoskowie, Gmina Piaseczno, Mazowiecki Zespół Parków
Krajobrazowych i Nadleśnictwo Chojnów ogłaszają konkurs dotyczący znajomości zwierząt i
roślin leśnych.
Celem konkursu przyrodniczego jest popularyzacja wiedzy o lesie i jego znaczeniu dla
człowieka i przyrody. Dzięki udziałowi w konkursie uczestnicy mają okazję do
samodzielnego zdobywania i pogłębiania wiedzy, a także rozwijania swoich przyrodniczych
pasji.
Bardzo liczymy na wasz udział i życzymy powodzenia.
REGULAMIN KONKURSU
1. Organizatorem głównym konkursu jest Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki
w Głoskowie, ul. Millenium 76, 05-503 Głosków.
2. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych klas I-III znajdujących
się na terenie gminy Piaseczno.
3. Konkurs oparty jest na wiedzy o wskazanych przez organizatorów gatunkach zwierząt
i roślin. Uczestnicy muszą umieć rozróżniać gatunki oraz znać podstawowe
informacje na ich temat.
4. Zgłoszenia szkół do konkursu należy przesłać faksem (na załączonym formularzu
z poprawnie wpisanym adresem e-mail szkoły lub koordynatora etapu szkolnego) do
dnia 19 września 2016 r. na numer faksu (22) 754 51 00.
5. Materiały dla uczniów można uzyskać po zgłoszeniu udziału w konkursie od
koordynatora konkursu.
6. Konkurs przebiegać będzie w dwóch etapach: szkolnym i gminnym.
7. Pierwszy etap konkursu przeprowadzają nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
według przyjętych przez siebie zasad wykorzystując udostępnione materiały
dydaktyczne. Do drugiego etapu należy wytypować czteroosobową drużynę która
będzie reprezentować szkołę. W etapie II konkursu może wziąć udział tylko jedna
czteroosobowa grupa z każdej szkoły. Etap II – gminny zostanie przeprowadzony
przez organizatorów konkursu.
8. Zakres wiedzy wymaganej w konkursie zostanie przekazany koordynatorowi etapu
szkolnego po przesłaniu zgłoszenia.
Terminy:
- etap I – przekazanie przez nauczyciela drogą mailową listy uczestników drugiego
etapu do dnia 30 września 2015 r.
- etap II gminny odbędzie się w październiku 2016 r. w Szkole Podstawowej
w Głoskowie.
9. Przyznane zostaną nagrody za pierwsze, drugie i trzecie miejsce.

10. Wszyscy uczestnicy II etapu otrzymają upominki.
11. Uroczysty finał konkursu z wręczeniem nagród odbędzie się w miejscu i w terminie
wskazanym przez organizatorów.
12. Osoba do kontaktu, koordynator konkursu: Beata Zawadzka – Koordynator
ds. edukacji przyrodniczej w gminie Piaseczno: e-mail: beza115@op.pl
13. Zgłoszenia do konkursu należy kierować na pod nr faks (22) 754 51 00 lub drogą
e-mail na adres przyrodapiaseczna@gmail.com
14. Wszystkie informacje dotyczące organizacji przebiegu konkursu są jawne i dostępne
dla wszystkich uczestników na równych zasadach.
15. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu i terminów.

