
REGULAMIN 

XXIII edycja programu edukacji ekologicznej z konkursem dla uczniów gimnazjów pt.: 

„Zachowamy piękno i walory przyrodnicze Bieszczadów”  

Część I. Zajęcia kameralne i terenowe  

1. W programie mogą uczestniczyć uczniowie gimnazjów województwa podkarpackiego, 

w szczególności powiatów: bieszczadzkiego, leskiego i sanockiego.  

2. W przypadku dużej liczby chętnych grup, decyduje kolejność zgłoszeń. 

3. W bezpłatnych zajęciach kameralnych i terenowych uczestniczą wyłącznie uczniowie 

zgłoszeni do udziału w programie, w grupach nie większych niż 20 osób.  

4. Każdy uczeń może uczestniczyć w kolejnych dwóch edycjach programu. 

5. Zajęcia kameralne odbywają się w Ośrodku Naukowo – Dydaktycznym BdPN 

w Ustrzykach Dolnych, w sali audiowizualnej i na ekspozycjach Muzeum 

Przyrodniczego. 

6. Podczas zajęć kameralnych uczniowie zmieniają obuwie (własne obuwie na zmianę). 

7. Podczas zajęć kameralnych uczniowie otrzymują drugie śniadanie (herbata 

i drożdżówka). 

8. Zajęcia terenowe odbywają się w Terenowej Stacji Edukacji Ekologicznej w Suchych 

Rzekach oraz na ścieżkach przyrodniczych BdPN. 

9. Uczestnicy programu są zwolnieni z opłaty za wstęp do Parku podczas zajęć. 

10. Koszt noclegu w TSEE w Suchych Rzekach dla uczestników programu wynosi 

10,00zł (po bonifikacie 50%). 

11. Uczestnicy programu są zobowiązani do zachowania czystości w TSEE oraz 

postępowania zgodnie z regulaminem Parku.  

12. Uczestnicy zajęć terenowych powinni przywieźć ze sobą śpiwór, buty terenowe, 

okrycie przeciwwiatrowe i przeciwdeszczowe, suchy prowiant, picie oraz długopis. 

13. Uczestnicy zajęć terenowych otrzymują bezpłatnie zeszyty ćwiczeń na ścieżkę 

przyrodniczą „Jaworniki”. 

14. Zajęcia kameralne i terenowe prowadzą pracownicy edukacyjni Parku. 

15. Za organizację i merytoryczne prowadzenie zajęć odpowiada pracownik Parku 

16. Za dyscyplinę i bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć kameralnych i terenowych 

odpowiada nauczyciel, który uczestniczy we wszystkich zajęciach. 

17. Uczestnicy programu mają prawo do bezpłatnego zwiedzania Muzeum 

Przyrodniczego BdPN.  

Część II. Konkurs  

1. W konkursie mogą brać udział uczniowie gimnazjów, którzy uczestniczyli w zajęciach 

w ramach programu edukacji ekologicznej pt. „Zachowamy piękno i walory 

przyrodnicze Bieszczadów”. Udział w konkursie jest bezpłatny.  

2. Nauczyciel - opiekun otrzymuje zawiadomienie o terminie konkursu, co najmniej 

2 tygodnie przed wyznaczonym terminem konkursu.  

3. Nauczyciel - opiekun przeprowadza eliminacje szkolne (I etap - szkolny) i przesyła 

protokół zawierający imienny skład uczestników kolejnego etapu konkursu: 

 trzyosobowego zespołu reprezentującego szkołę,  

 uczestników konkurencji indywidualnej (do 6 osób).  

4. Uczniowie reprezentujący szkołę mogą jednocześnie startować w konkurencji 

indywidualnej. 

5. Część pisemna konkursu (II etap) odbywa się w Ośrodku Naukowo-Dydaktycznym 

BdPN w Ustrzykach Dolnych i ma formę testu. 

6. Wyniki testu, w formie zakodowanej, są publikowane na stronie Parku www.bdpn.pl . 

http://www.bdpn.pl/


7. Trzy zespoły, które uzyskały najwyższą liczbę punktów zakwalifikowane są do finału 

konkursu (III etap – ustny). 

8. Spośród uczniów biorących udział w konkursie indywidualnym, do III etapu – 

ustnego, zakwalifikowanych jest 5 osób. 

9. Do udziału w uroczystym finale konkursu zaproszeni są wszyscy uczestnicy 

programu. 

10. Część ustna konkursu finałowego odbywa się w sali widowiskowej Ustrzyckiego 

Domu Kultury w Ustrzykach Dolnych z wykorzystaniem środków audiowizualnych 

i eksponatów muzealnych.  

11. Za prawidłowy przebieg konkursu i ocenę wypowiedzi uczestników odpowiada 

Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Parku. Komisja przygotowuje 

protokół z przebiegu konkursu. 

12. Po obradach Komisji Konkursowej następuje wręczenie nagród finalistom konkursu. 

13. Nagrody rzeczowe ufundowane przez BdPN i WFOŚiGW w Rzeszowie otrzymują: 

3 szkoły, 9 uczniów (członkowie 3-osobowych zespołów reprezentujących szkoły), 

3 nauczycieli i 5u najlepszych uczniów w konkurencji indywidualnej.  

14. Podczas uroczystego finału, wszyscy uczestnicy programu otrzymują zaświadczenia 

ukończenia programu edukacyjnego „Zachowamy piękno i walory przyrodnicze 

Bieszczadów” oraz wydawnictwa BdPN.  

15. Testy i protokół komisji konkursowej są przechowywane w Ośrodku N-D BdPN 

 w Ustrzykach Dolnych. 

 

 

 

 

Ustrzyki Dolne, dnia 11. 02. 2014 r. 

 

 


