REGULAMIN KONKURSU EKOLOGICZNEGO
pn. ,,Natura – to mnie kręci”
I. Cele Konkursu
Cel główny: Włączenie mieszkańców Powiatu Lipnowskiego do aktywnego udziału w zapobieganiu
degradacji środowiska naturalnego, a także budzenie ich świadomości, że lokalne środowisko jest naszym
wspólnym dobrem.
Cele szczegółowe:
- propagowanie postaw i zachowań ekologicznych,
- promowanie akcji ekologicznych,
- zdobywanie i pogłębianie wiedzy dotyczącej ekologii i ochrony środowiska,
- propagowanie działań zmierzających w kierunku ochrony środowiska,
- rozbudzanie i pogłębianie zamiłowania oraz szacunku dla przyrody,
- kształtowanie jedności ze środowiskiem naturalnym,
- integracja mieszkańców Powiatu Lipnowskiego.
II. Organizatorzy
Powiat Lipnowski, ul. Sierakowskiego 10b, 87 – 600 Lipno
III. Założenia organizacyjne
Konkurs ekologiczny pn.: "Natura - to mnie kręci"

zostanie przeprowadzony podczas Dożynek

Powiatowo-Gminnych, które odbędą się w dniu 26.08.2017 roku w miejscowości Tłuchowo, gm. Tłuchowo.
Konkurs rozpocznie się o godz. 16:30
Czas trwania konkursu to ok. 60 minut.
Konkurs zostanie przeprowadzony w formie quizu - konkursu wiedzy ekologicznej.
Uczestnik konkursu wypełnia kartę zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie Ekologicznym, który stanowi
załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie jest równoznaczne z
uznaniem warunków zawartych w niniejszym regulaminie przez uczestników.
Każdy z uczestników losuje numer (od 1- do 10) i w takiej kolejności będzie odpowiadał na pytania.
Decyzje o nagrodach i o prawidłowości przebiegu konkursu podejmuje Komisja Konkursowa.

IV. Konkurs wiedzy ekologicznej – Quiz.
Uczestnicy konkursu wiedzy ekologicznej będą odpowiadać na zadawane pytania. Pytania konkursowe
opracowane przez Komisję Konkursową będą dotyczyły następujących zagadnień:
ekologii,
problemów ochrony środowiska, a w szczególności najbliższego regionu,
przyrody ożywionej i nieożywionej z uwzględnieniem najbliższego regionu,
zjawisk globalnych,
klimatu Ziemi (budowa atmosfery; źródła, rodzaje i skutki zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego),
sposobów ochrony klimatu Ziemi (racjonalne gospodarowanie odpadami; oszczędzanie energii).
Do gry przystępuje 10-cioro uczestników (decyduje kolejność zgłoszeń). Każdy z uczestników otrzymuje
dwie szanse i odpowiada na pytania konkursowe w wylosowanej przez siebie kolejności. Za pomocą koła
fortuny każdy uczestnik losuje zagadnienie. Po wylosowaniu prowadzący konkurs zadaje pytanie z
zakresu wskazanej dziedziny. Za poprawną odpowiedź uczestnik otrzymuje jeden punkt. Zła odpowiedź
oznacza utratę szansy. Eliminacja uczestników następuje w momencie utraty dwóch szans otrzymanych na
początku gry. Do następnego etapu przechodzą osoby które zachowały co najmniej jedną szansę.
Finał konkursu jest rozstrzygany pomiędzy trzema uczestnikami którzy jako ostatni utrzymali przynajmniej
jedną szansę w grze. O kolejności odpowiedzi na pytanie decyduje wylosowany numer stanowiska ( od 1
do 3). III miejsce zajmie osoba, która jako pierwsza nie odpowie poprawnie na zadane pytanie. W taki sam
sposób zostanie również wyłoniony laureat II miejsca. Zwycięzcą (I miejsce) zostanie osoba, która udzieliła
poprawnych odpowiedzi na wszystkie zadane jej pytania.
Pytania będą zadawane w obecności członków komisji konkursowej, a wyniki zapisywane na Arkuszu
punktacji w Konkursie Ekologicznym, który stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego regulaminu.
V. Komisja Konkursowa
1. Komisję Konkursową w składzie 3 osobowym powołuje Zarząd Powiatu w Lipnie.
2. Pracą Komisji Konkursowej kieruje Przewodniczący wybrany przez Zarząd Powiatu w Lipnie.
3. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne, nie przewiduje się od nich środków odwoławczych.
4. W sprawach spornych Komisja zajmuje stanowisko w drodze głosowania większością głosów.

VI. Nagrody
1. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe (3 najlepszych uczestników)
2. Pozostali uczestnicy konkursu otrzymają nagrody pocieszenia - 7 szt.
3. Nagrody zostaną wydane bezpośrednio po zakończeniu konkursu za pokwitowaniem ich
odbioru na podstawie protokołów odbioru nagród, które stanowią załączniki nr 3 i 4 do
niniejszego regulaminu.
4. Zakup nagród został dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
VII. Postanowienia końcowe
We wszystkich sprawach nieuregulowanych w regulaminie decyzje podejmuje Organizator.
Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej: www.lipnowski.powiat.pl

Załącznik Nr 1 do Regulaminu
Konkursu Ekologicznego

KARTA ZGŁOSZENIA W KONKURSIE EKOLOGICZNYM
Pn.: „Natura – to mnie kręci”
Konkurs wiedzy ekologicznej (Quiz)
Imię i nazwisko

Miejsce
zamieszkania

Data i podpis uczestnika

Wylosowany numer uczestnika

Załącznik Nr 2 do Regulaminu
Konkursu Ekologicznego

ARKUSZ PUNKTACJI W KONKURSIE EKOLOGICZNYM
pn. ,,Natura – to mnie kręci” – konkurs wiedzy Quiz

Miejsce,
Numer

Liczba punktów -

o które

uczestnika

etap główny

uczestnik

konkursu

walczy
w dogrywce

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Suma punktów
Dogrywka

1 pytanie

2 pytanie

(ogółem)

Załącznik Nr 3 do Regulaminu
Konkursu Ekologicznego

PROTOKÓŁ ODBIORU NAGRÓD PRZEZ LAUREATÓW KONKURSU EKOLOGICZNEGO pn.
,,Natura – to mnie kręci” – konkurs wiedzy Quiz

L.p.

Nazwa nagrody

Zajęte
miejsce
w konkursie

1.

1.

2.

2.

3.

3.

Imię
i nazwisko

Numer
uczestnika

Data odbioru
nagrody i podpis
laureata konkursu

Załącznik Nr 4 do Regulaminu
Konkursu Ekologicznego

PROTOKÓŁ ODBIORU NAGRÓD POCIESZENIA PRZEZ UCZESTNIKÓW konkursu ekologicznego pn.
,,Natura – to mnie kręci”

L.p.








Nazwa nagrody

Imię
i nazwisko

Numer
uczestnika

Data odbioru nagrody
i podpis uczestnika konkursu

