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REGULAMIN  

POWIATOWEGO KONKURSU WIEDZY O GÓRACH STOŁOWYCH 

 

zorganizowanego przez Park Narodowy Gór Stołowych 
we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 2 w Polanicy Zdroju. 

 
1. Konkurs organizowany jest w ramach obchodów 25-lecia Parku Narodowego Gór Stołowych. 

2. Cel konkursu: 

a. popularyzacja wiedzy przyrodniczej, 

b. zmotywowanie uczniów do obserwowania przyrody podczas wędrówek oraz aktywnie 

spędzanego wolnego czasu,  

c. wzmacnianie i rozwijanie wrażliwości na piękno przyrody, 

d. wzmacnianie świadomości ekologicznej. 

3. Uczestnicy konkursu: 

Konkurs jest otwarty dla wszystkich uczniów klas V – VII szkół podstawowych, klas II - III gimnazjów 

znajdujących się na terenie powiatu kłodzkiego.  

I kategoria – klasy V – VII szkół podstawowych, 

II kategoria – klasy II – III gimnazjum, 

4.  Terminy konkursu: 

a)  konkurs odbędzie się 11 kwietnia 2018 roku o godzinie 10:00 w Szkole Podstawowej nr 2  

w Polanicy Zdroju, aleja Wojska Polskiego 23, 

b)  rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników: do 16 kwietnia 2018 r., 

c)  wręczenie nagród: 25 kwietnia 2018 r. w Ekocentrum Parku Narodowego Gór Stołowych  

w Kudowie Zdroju. 

5.  Zgłoszenia na załączonym formularzu przyjmujemy do 16 marca 2018 roku.   

6.  Zgłoszenia należy przesyłać na adres: 

Park Narodowy Gór Stołowych 

ul. Słoneczna 31 

57 - 350 Kudowa Zdrój  

z dopiskiem: "POWIATOWY KONKURS WIEDZY O GÓRACH STOŁOWYCH" 

lub faksem na nr 74 866 20 97 

lub e-mail: edukacja@pngs.com.pl. 

7. Do zgłoszenia należy dołączyć podpisane oświadczenie dotyczące przetwarzania danych 

osobowych oraz zgodę na publikowanie wizerunku (formularz w załączeniu). W przypadku osób 
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niepełnoletnich oświadczenie i zgoda powinny być podpisane przez opiekuna prawnego uczestnika 

konkursu. 

8.  Każdą szkołę może reprezentować 2 uczniów w każdej z kategorii. 

9.  Konkurs odbędzie się w formie testu pisemnego. 

10.  Zakres wiedzy obowiązujący do konkursu: www.pngs.com.pl zakładki:  

a. PRZYRODA (geologia, rośliny i grzyby, zwierzęta), 

b. OCHRONA PRZYRODY (przebudowa drzewostanów, restytucja jodły, ochrona łąk, 

ochrona torfowisk, ochrona płazów, ochrona przeciwerozyjna), 

c. TURYSTYKA (atrakcje regionu). 

11.  Test konkursowy przygotowuje Park Narodowy Gór Stołowych.  

12.  Testy zostaną ocenione przez komisję konkursową w składzie powołanym przez organizatora. 

Decyzja komisji jest ostateczna. 

13.  Organizator przewiduje dyplomy i nagrody rzeczowe dla laureatów konkursu (miejsca I – III  

w dwóch kategoriach). 

14.  Zgłoszenie do konkursu oznacza akceptację jego warunków.  

15.  Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.pngs.com.pl . 
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