
ZNAM PARKI KRAJOBRAZOWE CEDYŃSKI I „UJŚCIE WARTY”  

 – III EDYCJA KONKURSU 
 

 

 

I. ORGANIZATORZY 

 

 

1. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego. 

 

 

 

II. CELE KONKURSU 

 

1. Zdobywanie i pogłębianie wiedzy dotyczącej Parków Krajobrazowych Cedyńskiego  

i „Ujście Warty”,. 

2. Poszerzenie wiadomości z zakresu ekologii, ochrony przyrody, gospodarki leśnej 

 i ochrony środowiska. 

3. Doskonalenie umiejętności rozpoznawania gatunków grzybów, roślin i zwierząt. 

4. Rozbudzenie i pogłębienie zamiłowania oraz szacunku dla przyrody. 

5. Rozumienie i prawidłowe posługiwanie się pojęciami ekologicznymi. 

6. Zainteresowanie światem, jego różnorodnością, bogactwem i pięknem. 

7. Motywowanie i podejmowanie działań na rzecz ochrony  środowiska przyrodniczego 

w najbliższym otoczeniu. 

 

 

III.  WARUNKI UCZESTNICTWA 

 

1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych z gmin, 

znajdujących się na terenie Parków Krajobrazowych Cedyńskiego  

i „Ujście Warty oraz  ich otulin. W przypadku Zespołu Szkół, szkoła zgłasza swój udział 

jako jedna szkoła i wybiera jedną drużynę 3-osobową. Każda drużyna 3-osobowa 

wyłaniana jest w szkole przez nauczyciela na podstawie przeprowadzonych eliminacji 

wewnątrzszkolnych. Po przeprowadzonych eliminacjach, nauczyciel zobowiązany jest 

wypełnić protokół (załączony do zaproszenia) i odesłać na poniższy adres e-mail do dnia 

17 września 2021 r. 

2. W celu przystąpienia do konkursu należy wypełnić załączoną kartę zgłoszeniową  

i przesłać na adres: mwroblewska@zpkwz.pl  

3. Ilość szkół mogących brać udział w konkursie jest ograniczona. Decyduje kolejność 

zgłoszeń, do konkursu zakwalifikowanych zostanie 13 szkół. Kolejność zgłoszeń oznacza 

termin wpłynięcia karty zgłoszeniowej na adres mailowy według odnotowanej w systemie 

daty oraz godziny. 

 

 

 

 

 

Wypełnioną kartę zgłoszeniową należy przesłać w terminie do 13 września 

2021 r. 
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IV. PRZEBIEG KONKURSU 

 

Konkurs przebiegać będzie w dwóch częściach: terenowej oraz finałowej.  

 

8. 1. część terenowa (druga połowa września/ pierwsza połowa października 2021 r.) 

– zgłoszone szkoły do udziału w konkursie, uczestniczą w części terenowej mającej na 

celu zaprezentowanie aspektów ochrony przyrody na obszarze Parków 

Krajobrazowych Cedyńskiego  

i „Ujście Warty”,.(transport zapewnia organizator). 

 

2. część finałowa (listopad 2021 r.) – w etapie finałowym przeprowadzony zostanie test 

wraz z rozpoznawaniem gatunków, zostanie wyłonionych 3 zwycięzców (transport  

we własnym zakresie). 

 

 

UWAGA! 

 

Konkurs odbywać będzie się cyklicznie, laureat każdej edycji, który zdobędzie I miejsce  

nie może przystąpić do konkursu kolejny raz. 

 

 

Dokładny termin wyjazdu terenowego uzgodniony zostanie z opiekunem drużyny na 

początku września.  

 

 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian organizacyjnych. 

 

Kontakt z organizatorem: ZPKWZ – Magdalena Wróblewska, tel. 91 48 17 126, 

mwroblewska@zpkwz.pl  

 

 

W przypadku wystąpienia okoliczności związanych z epidemią COVID-19 

organizator zastrzega  sobie prawo do odstąpienia do przeprowadzenia konkursu. 

 

 

 

 SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU !!!! 
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