Regulamin
Międzyszkolnego Konkursu „ Lasy świata”
§1
Organizator Konkursu:
Liceum Ogólnokształcące nr XII
im. Bolesława Chrobrego we Wrocławiu
pl. Orląt Lwowskich 2a
tel. (071) 359-37-73
Patronat sprawuje:
Wydział Leśny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
Collegium Maximum
60-637 Poznań, ul. Wojska Polskiego 28

§2
Cele Konkursu
Celem Konkursu jest rozbudzanie u uczniów zainteresowań przyrodniczych,
popularyzowanie wiedzy geograficzno - biologicznej, zwłaszcza dotyczącej lasów
jako siedlisk organizmów żywych, ich funkcji, typów, rozmieszczenia na Ziemi oraz
wiedzy o mieszkańcach lasów i wykorzystaniu lasu przez człowieka a także wpływu
ekosystemu leśnego na klimat, zwłaszcza w dobie jego globalnych zmian.

§3
Uczestnicy konkursu
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 7 i 8 szkoły podstawowej oraz
klas 3 gimnazjum.

§4
Zasady Konkursu
1. Międzyszkolny Konkurs „ Lasy świata” odbywa się w kategoriach:
- wiedzowa
- fotograficzna

2. Etapy Konkursu:
a) KATEGORIA WIEDZOWA:
- etap pierwszy: praca pisemna na jeden z podanych tematów, których lista
ogłaszana jest co roku do 15 marca na stronie internetowej LO Nr XII. Praca ma
mieć charakter artykułu przeglądowego z literatury, której spis autorka/autor
zamieszcza na końcu pracy. Praca ma zostać wydrukowana i przesłana pocztą lub
przyniesiona na adres LO Nr XII we Wrocławiu do końca kwietnia roku w którym
odbywa się konkurs. Koperta powinna zawierać dopisek „Konkurs Lasy Świata”.
- etap drugi: quiz wiedzy dotyczącej lasów jako siedlisk organizmów żywych,
przyrodniczej funkcji lasów, ich typów, rozmieszczenia na Ziemi oraz wiedzy o ich
mieszkańcach i wykorzystywaniu lasu przez człowieka a także wpływu ekosystemu
leśnego na klimat, zwłaszcza w dobie jego globalnych zmian. Quiz odbywa się w
LO Nr XII.
b) KATEGORIA FOTOGRAFICZNA
- etap pierwszy: praca pisemna identyczna, jak w kategorii wiedzowej;
- etap drugi: dostarczenie cyklu od 3 do 5 fotografii (wydrukowanych na papierze
fotograficznym w wymiarze 18 x 21 cm lub dowolnie większym) na jeden z dwóch
zaproponowanych tematów w terminie do 15 mają 2019:
I. „To jest moje drzewo!”
II. „Las – miejsce magiczne...”
3. Uczestnicy mogą wziąć udział w jednej lub obu kategoriach Konkursu.
4. Dzień 22 maja 2019 roku, w którym odbywa się quiz wiedzy jest również
dniem rozstrzygnięcia konkursu i uroczystego wręczenia nagród w obu
kategoriach, z towarzyszeniem wystawy fotografii.
§5
Warunki przystąpienia do Konkursu
1. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest nadesłanie pocztą (decydująca
jest data stempla pocztowego) lub przyniesienie pracy pisemnej, o której
mowa w § 4 punkt 2. w terminie do końca kwietnia roku, w którym odbywa
się konkurs na adres:
Liceum Ogólnokształcące Nr XII im. Bolesława Chrobrego,
pl. Orląt Lwowskich 2 a, 53-605 Wrocław
z dopiskiem KONKURS LASY ŚWIATA

2. Test wiedzy oraz uroczyste zakończenie Konkursu – odbędą się 22 maja
2019 roku.
3. Do koperty zawierającej pracę, nauczyciele-opiekunowie dołączają
- imiona i nazwiska uczestników,
- imię i nazwisko nauczyciela - opiekuna Konkursu oraz jego adres
mailowy i numer telefonu kontaktowego,
- adres pocztowy i mailowy szkoły
- zgodę na udział w konkursie wraz z klauzulą informacyjną (zał.1) oraz
zgodę na publikację wizerunku (fakultatywna) (zał.2 i 3). Powyższe
dokumenty wypełniają i podpisują zarówno rodzice/prawni opiekunowie
prawni uczestników jak i nauczyciele/opiekunowie konkursu.
§6
Komisja Konkursowa
Nad przebiegiem Konkursu czuwa Komisja złożona z nauczycieli LO Nr XII
współpracujących z pracownikami naukowo-dydaktycznymi Wydziału Leśnego
Uniwersytetu

Przyrodniczego

w

Poznaniu.

Specjalnymi

członkami

Komisji

Konkursowej mogą być specjaliści w dziedzinach Konkursu.
Do zadań Komisji należy:
- przeczytanie oraz ocena prac pisemnych w etapie pierwszym;
- ocena odpowiedzi w quizie wiedzy w etapie drugim;
- ocena nadesłanych fotografii w etapie drugim;
- wyłonienie laureatów i finalistów Konkursu.
§7
Wyniki konkursu, laureaci i finaliści
1.

Wyniki

Konkursu

zostaną

ogłoszone

w

dniu

22.05.2018r.

2. Laureatem zostaje uczestnik który uzyskał wysokie noty od Komisji
Konkursowej, sumowane w obu kategoriach i w związku z tym zajął I, II lub III
miejsce.
3. Finalistą zostaje uczestnik który uzyskał od Komisji Konkursowej noty niższe
niż laureat i został nagrodzony wyróżnieniem.
4. W Konkursie mogą zostać przyznane nagrody rzeczowe, wręczane w dniu
rozstrzygnięcia.
5.

Nagrodzone

i

wyróżnione

fotografie,

zostaną

organizatora na czas jednego tygodnia od dnia finału.

wystawione

w

siedzibie

6. Tryb odwoławczy: Od decyzji Komisji Konkursowej przysługuje odwołanie
pisemne

z

umotywowanym

zarzutem

merytorycznym

lub

formalnym

do

organizatorów Konkursu w terminie 7 dni od daty jego zakończenia.
7. Organizator informuje, że wszystkie prace konkursowe będą przechowywane
przez miesiąc od daty finału konkursu. W tym czasie istnieje możliwość ich
osobistego odbioru, następnie zostaną zniszczone.

