
Koło Towarzystwa Przyjaciół Lasu "Dolina Małej Panwi" w Zawadzkiem 
ogłasza konkurs: 

 

„Znam ścieŜkę przyrodniczo – edukacyjną 
NAD MAŁ Ą PANWIĄ w Nadleśnictwie 

Zawadzkie” 
 

Regulamin II Edycji Konkursu 
 
Cele konkursu 

• Poznanie walorów przyrodniczych Doliny Małej Panwi  
• Promocja zasobów przyrodniczych  Nadleśnictwa Zawadzkie 
• Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieŜy  
• Propagowanie właściwego zachowania w lesie  
• Kształtowanie wraŜliwości i szacunku dla przyrody 

Warunki konkursu 

1. Uczestnicy 
Do konkursu mogą przystąpić dzieci i młodzieŜ ze szkół podstawowych i gimnazjów.  

2. Czas trwania konkursu  
1. II edycja obejmuje rok szkolny 2009/2010.  
2. Ogłoszenie konkursu - do 30 września 2009 r.  
3. Oddanie prac konkursowych – do 30 maja 2010 r. 
4. Rozstrzygnięcie i przyznanie nagród - do 15 czerwca 2010 r.  
5. Uroczyste wręczenie nagród - w czerwcu 2010 r.  

3. Zadania konkursowe – zorganizowanie wycieczki edukacyjnej i opracowanie 
sprawozdania z jej przebiegu 

• Wycieczka edukacyjna -grupa uczniów wraz z opiekunem, w porozumieniu 
z Nadleśnictwem Zawadzkie, organizuje wycieczkę edukacyjną na tereny leśne 
Nadleśnictwa z uwzględnieniem, co najmniej jednej ścieŜki edukacyjnej 

• Opracowanie sprawozdania z przebiegu wycieczki – sprawozdanie z wycieczki 
edukacyjnej moŜe być opracowane w dowolnej formie (opis, album, prezentacja 
multimedialna, itp.) przez grupę 3 osobową lub indywidualnie. 

4. ZłoŜenie prac konkursowych w siedzibie Koła Towarzystwa Przyjaciół Lasu „Dolina 
Małej Panwi”.   
Koło Towarzystwo Przyjaciół Lasu „Dolina Małej Panwi”, ul. Strzelecka 6, 47-120  
Zawadzkie, tel. 077 404 96 55. Sekretarz koła TPL pan Tomasz Konfederak, telefon 
kontaktowy 077 404 96 55 wew. 45  
Nieprzekraczalny termin składania prac konkursowych upływa 30 maja 2010 r.   

5. Kryteria oceny  
• Wartość merytoryczna sprawozdania  
• Pomysłowość ujęcia tematu 
• Zgodność pracy z celami konkursu 
• Estetyka wykonania pracy konkursowej.  

6. Rozstrzygnięcie konkursu i tryb wyłaniania laureatów  
Rozstrzygnięcie konkursu następuje w trzech kategoriach: 
-szkoły podstawowe: 



 * klasy I-III 
 *klasy IV-VI 
-gimnazja 
 
na podstawie analizy nadesłanych sprawozdań z przebiegu wycieczki.  
Sprawozdania powinny być potwierdzone przez pracownika Nadleśnictwa, na terenie 
którego odbyła się wycieczka.  
 
1. Sprawozdanie z wykonanych prac, w dowolnej formie, naleŜy przekazać do 

Nadleśnictwa Zawadzkie. Termin przekazywania sprawozdań upływa 30 maja 
2010 r.  

2. Ocenę sprawozdań uczestników przeprowadza komisja konkursowa, powołana 
przez zarząd Koła Towarzystwa Przyjaciół Lasu „Dolina Małej Panwi”.  

3. Komisja konkursowa wyłania laureatów konkursu w terminie do 15 czerwca 2010 r.  

4. Werdykt komisji konkursowej zostanie podany do publicznej wiadomości, 
a nagrody wręczone laureatom, przez Prezesa Koła Towarzystwa Przyjaciół Lasu 
„Dolina Małej Panwi” i Nadleśniczego Nadleśnictwa Zawadzkie na specjalnie 
zorganizowanej uroczystości  w czerwcu 2010 r.  

7. Przewidywane nagrody  

Szkoły, które zajmą czołowe miejsca (I-III) w kaŜdej kategorii zostaną nagrodzone 
nagrodami rzeczowymi. MoŜliwe jest równieŜ przyznanie wyróŜnień  i nagród 
specjalnych. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo modyfikacji podziału 
nagród.  

8. Postanowienia końcowe  

• Od postanowień Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie.  

Sprawozdania i nadesłane prace konkursowe przechodzą na własność organizatora 
konkursu. Prawa do publikacji sprawozdań konkursowych, nadesłanych prac 
konkursowych oraz prac reprodukowanych w sprawozdaniach konkursowych 
przechodzą na organizatora konkursu.  

Sprawy nieuregulowane w porozumieniu organizatorów lub niniejszym regulaminie 
podlegają obopólnym uzgodnieniom.  
 
 


