REGULAMIN
IV LEŚNEJ OLIMPIADY WIEDZY
EKOLOGICZNEJ FOREST
ZAŁOśENIA OGÓLNE
1. Patronat Olimpiady
NADLEŚNICZY
NADLEŚNICZY NADLEŚNI
NADLEŚNICTWA AUGUSTÓW
2. Cele
Celem Olimpiady jest zwrócenie uwagi dzieci, młodzieŜy i dorosłych
na problemy ochrony środowiska na wybranych płaszczyznach ludzkiej
działalności. Podniesienie poziomu wiedzy podczas przygotowań
do konkursu ma zachęcić do większej dbałości o najbliŜsze otoczenie,
poprzez proste zabiegi jak np. segregacja odpadów, oszczędzanie
surowców i energii, pomysły na skuteczną pomoc przyrodzie,
„ekologiczne zakupy”, skromniejsze Ŝycie bez zbędnego
„konsumpcjonizmu”, Ŝycie zgodne z prawami natur itp.
3. Organizator główny : Nadleśnictwo Augustów
www.bialystok.lasy.gov.pl/augustow
osoba upowaŜniona do kontaktów : Roman Rogoziński
tel.: 87-643-99-04
r.rogozinski@bialystok.lasy.gov.pl

4. Współorganizatorzy :
* Biebrzański Park Narodowy
www.biebrza.org.pl
* Nadleśnictwo Szczebra
www.bialystok.lasy.gov.pl/szczebra
* Nadleśnictwo Płaska
www.bialystok.lasy.gov.pl/plaska
* Nadleśnictwo Pomorze
www.bialystok.lasy.gov.pl/pomorze
*Starostwo
*Starostwo Powiatowe w Augustowie
www.augustowski.home.pl
* Miejski Dom Kultury w Augustowie
www.apk.home.pl
* Centrum Edukacji Nauczycieli
www.cen.suwalki.pl
5. Patronat medialny: Przegląd Powiatowy
redakcja@powiatowy.aug.pl , przegladpowiatowy@interia.pl
6. Komisja Olimpiady
Komisja zostanie powołana przez Nadleśniczego Nadleśnictwa
Augustów w uzgodnieniu z Miejskim Domem Kultury w Augustowie.
Zadaniem Komisji Konkursowej będzie wyłonienie zwycięzców
zgodnie z Regulaminem.
7. Uczestnicy
Konkurs skierowany jest do wszystkich osób z terenów
Nadleśnictw: Płaska, Szczebra, Pomorze i Augustów,
zainteresowanych ideą ochrony środowiska naturalnego,
w szczególności lasów.

ZASADY I TEMATYKA OLIMPIADY
8. Kategorie wiekowe i tematyczne
Konkurs przeprowadzony będzie w trzynastu kategoriach
wiekowych i tematycznych:
* PRZEDSZKOLA
I. Prace plastyczne.
II. Prace dowolne z innych dziedzin twórczości.
* UCZNIOWIE SZKÓŁ PODASTAWOWYCH
III. Prace plastyczne.
IV. Utwory literackie (wiersz, wypracowanie lub opowiadanie).
V. Prace dowolne z innych dziedzin twórczości.
* UCZNIOWIE GIMNAZJÓW
VI. Prace plastyczne.
VII. Utwory literackie.
VIII. Prace dowolne z innych dziedzin twórczości.
* UCZNIOWIE SZKÓŁ ŚREDNICH
IX . Prezentacje multimedialne wykonane w programie PowerPoint.
X . Utwory literackie.
XI. Prace dowolne z innych dziedzin twórczości.
* DOROŚLI
XII. Prace plastyczne (malarstwo, grafika, rysunek, rzeźba, tkanina).
XIII. Utwory literackie (wiersz, wypracowanie lub opowiadanie).
9. Zasady uczestnictwa
KaŜdy, w swojej grupie wiekowej, moŜe startować w jednej
lub kilku kategoriach tematycznych. Swój pomysł moŜe przedstawić
w formie plastycznej, opisowej, bądź teŜ dowolnej interpretacji.
KaŜda stworzona praca zostanie oceniona w ramach kategorii,
do której zostanie sklasyfikowana. Organizatorzy zastrzegają sobie
prawo do niezaleŜnej klasyfikacji i nagradzania wybranych prac.
Pozostaje więc do dyspozycji uczestników mnóstwo sposobów
przedstawienia problemów zagroŜeń środowiska naturalnego. Intencją
pomysłu było załoŜenie, aby pozostawić pełną swobodę wypowiedzi.

10. Przebieg Olimpiady
Uczestnicy tworzą i opisują swe prace (kaŜdą z nich) zgodnie
z „Formularzem zgłoszenia” (załącznik 1 niniejszego regulaminu)
i całość przekazują swoim opiekunom (dotyczy szkół i przedszkoli),
bądź przesyłają bezpośrednio do Nadleśnictwa Augustów.
WAśNE, aby „Formularz zgłoszenia” był trwale związany
ze zgłaszaną pracą.
Prace naleŜy przekazywać na adres Organizatora w terminie
do 10 grudnia 2010 roku.
Komisja Konkursowa będzie mieć prawo niezaleŜnego
przyznawania nagród w poszczególnych kategoriach.
Zwycięzcy zostaną poinformowani o swoich sukcesach
a takŜe zaproszeni na uroczyste wręczenie nagród
do Centrum Edukacji Leśnej „W Puszczy Głuszca” im. Jana Pawła II
w Studzienicznej.
11. Nagrody
Nagrodzone będą prace we wszystkich kategoriach wiekowo
– tematycznych. Przygotowywane są równieŜ nagrody specjalne,
dyplomy i upominki.
Dodatkową nagrodą dla opiekunów uczniów, którzy zdobędą
I miejsca w swoich kategoriach, będzie jednodniowa wycieczka,
wraz obiadem, do Biebrzańskiego Parku Narodowego.
ORGANIZATORZY SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU ! ! !

Załącznik nr 1
do Regulaminu IV Olimpiady

FORMULARZ ZGŁOSZENIA*
ZGŁOSZENIA*
udziału w IV Leśnej Olimpiadzie
Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej „FOREST”
Imię i nazwisko autora pracy

Tytuł pracy

Klasa
(dotyczy szkół)
Opiekun ucznia
(dotyczy szkół)
Nazwa szkoły
(dotyczy szkół)
Telefon

e-mail

Kategoria wiekowa
(przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum,
szkoła średnia, dorośli)

Kategoria tematyczna
(praca plastyczna, utwór literacki, prezentacja multimedialna,
inna dziedzina tematyczna)

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, Ŝe wyraŜam zgodę na przetwarzanie danych o autorach prac / szkole / instytucji, prezentowanie
pracy na wystawie oraz na wykorzystywanie prac na potrzeby promocji w kształtowaniu postaw ekologicznych jak
równieŜ popularyzacji Olimpiady
podpis
Data
Dyrektora Szkoły
lub autora pracy
* - FORMULARZ ZGŁOSZENIA naleŜy w sposób trwały przymocować do nadesłanej pracy.

