Ustrzyki Dolne, 20.02.2019 r.

REGULAMIN
XXVII edycji programu i konkursu dla szkół podstawowych pt.:
„Zachowamy piękno i walory przyrodnicze Bieszczadów”
pod patronatem Podkarpackiego Kuratora Oświaty
CZĘŚĆ I
Regulamin i harmonogram programu „Zachowamy piękno i walory przyrodnicze
Bieszczadów”
I. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem programu i konkursu jest Bieszczadzki Park Narodowy, zwany dalej
BdPN.
2. Główne cele programu i konkursu:
 Kształtowanie świadomości ekologicznej młodzieży oraz pogłębienie wiedzy z zakresu podstaw ekologii i zasobów przyrodniczych Bieszczadów oraz strategii ich
ochrony.
 Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za środowisko oraz promowanie postaw proekologicznych oraz prozdrowotnych poprzez bezpośredni kontakt z przyrodą.
 Kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy oraz rozbudzanie
twórczego myślenia i wrażliwości estetycznej.
 Rozwijanie uzdolnień oraz zainteresowań uczniów poprzez tworzenie własnych
opracowań zadanych zagadnień, z wykorzystaniem technik komputerowych.
3. Program adresowany jest do uczniów szkół podstawowych województwa podkarpackiego (kl. VI i VII), w szczególności z powiatów: bieszczadzkiego, leskiego i sanockiego.
Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie przedłożonej listy podpisanej przez Dyrektora szkoły, przy czym grupy nie powinny być większe niż 20 osób. Każdy uczeń może
uczestniczyć w kolejnych dwóch edycjach programu.
4. Zajęcia edukacyjne prowadzą pracownicy BdPN, którzy odpowiadają za organizację
i merytoryczne prowadzenie zajęć.
5. Za dyscyplinę i bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć edukacyjnych odpowiada nauczyciel, który uczestniczy we wszystkich zajęciach.
6. Podsumowaniem programu jest konkurs, rozgrywany w kategorii zespołowej i indywidualnej. Przygotowanie się uczestników do części konkursowej odbywa się poprzez
aktywny udział w całym programie.
7. Zgłoszenie do programu wymaga zapoznania się z klauzulą informacyjną i podpisania
zgody na przetwarzanie danych osobowych, które zostaną zamieszczone na stronie
Internetowej Parku: www.bdpn.pl oraz rozesłane do szkół. Zgodę podpisuje nauczyciel i uczniowie zgłoszeni do programu. W przypadku uczniów, zgodę wypełnia rodzic/opiekun (druk - Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na przetwarzanie danych
osobowych dziecka).
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II. Harmonogram Programu i Konkursu
1. Marzec-kwiecień 2019 r. – przyjmowanie zgłoszeń i realizacja jednodniowych zajęć
edukacyjnych w Ośrodku Edukacji Ekologicznej BdPN i Muzeum Przyrodniczym w
Ustrzykach Dolnych (w sali audiowizualnej i na ekspozycjach muzealnych).
2. Kwiecień-maj-czerwiec 2019 r. - dwudniowe warsztaty wiosenne realizowane w Terenowej Stacji Edukacji Ekologicznej BdPN w Wołosatem oraz na ścieżkach przyrodniczych BdPN. Praca zespołowa nad konkursową prezentacją multimedialną.
3. Wrzesień-październik 2019 r. – dwudniowe warsztaty jesienne realizowane w Terenowej Stacji Edukacji Ekologicznej BdPN w Wołosatem (lub Terenowej Stacji Edukacji
Ekologicznej w Suchych Rzekach) oraz na ścieżkach przyrodniczych BdPN (lub jednodniowe na uzgodnionej ścieżce przyrodniczej na terenie BdPN). Praca zespołowa nad
konkursową prezentacją multimedialną.
4. Listopad/grudzień 2019 r. – Konkurs, wręczenie nagród laureatom oraz wydawnictw
i świadectw udziału w programie wszystkim uczestnikom.
III. Realizacja jednodniowych zajęć edukacyjnych w Ośrodku Edukacji Ekologicznej
BdPN w Ustrzykach Dolnych
1. Zakres tematyczny:
 Bieszczadzki Park Narodowy – gdzie się znajduje, jakie zadania realizuje i dlaczego
jest taki wyjątkowy? – 30 min.
 Osobliwości przyrody nieożywionej – 45 min.
 Osobliwości świata roślin – 45 min.
 Osobliwości świata zwierząt – 45 min.
2. Udział w zajęciach jest bezpłatny.
3. Podczas zajęć w Ośrodku uczniowie zmieniają obuwie (we własnym zakresie).
8. Podczas długiej przerwy w trakcie zajęć uczniowie mają możliwość zjedzenia drugiego
śniadania. Każdy uczestnik otrzyma bezpłatnie herbatę z drożdżówką.
9. Podczas przerw uczniowie mogą zwiedzać muzeum pod opieką nauczyciela.
IV. Realizacja dwudniowych warsztatów wiosennych i jesiennych
1. Zajęcia odbywają się w oparciu o Terenową Stację Edukacji Ekologicznej (dalej: TSEE)
w Wołosatem lub Suchych Rzekach (jesienne) i ścieżki przyrodnicze.
2. Uczestnicy zajęć terenowych powinni przywieźć ze sobą śpiwór, buty terenowe, buty
na zmianę, okrycie przeciwwiatrowe i przeciwdeszczowe oraz wyżywienie, które
przygotowują we własnym zakresie.
3. Uczestnicy zajęć mają możliwość skorzystania z lodówek, czajników elektrycznych,
kuchenek elektrycznych w celu przechowania i przygotowania prostych posiłków. Korzystanie z kuchni powinno odbywać się pod opieką nauczyciela.
4. Każda grupa powinna posiadać aparat fotograficzny/smartfon, pamięć przenośną
USB, w miarę możliwości laptop (będzie możliwość skorzystania z laptopa BdPN).
5. Koszt noclegu z własnym śpiworem w TSEE w Wołosatem dla uczestników programu
wynosi 15,00 zł (po bonifikacie 50%).
6. Uczestnicy zajęć terenowych otrzymują bezpłatnie zeszyty ćwiczeń.
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7. Uczestnicy programu są zobowiązani podczas pobytu w TSEE do przestrzegania obowiązującego regulaminu.
8. Podczas zajęć terenowych uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania Regulaminu
BdPN.
9. Uczestnicy programu są zwolnieni z opłaty za wstęp do Parku podczas zajęć.
10. Za bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć i czasu wolnego odpowiada nauczyciel.
CZĘŚĆ II
Regulamin Konkursu pt.: „Zachowamy piękno i walory przyrodnicze Bieszczadów”
I. Zasady konkursu i warunki uczestnictwa
1. W konkursie biorą udział uczniowie, którzy uczestniczyli w zajęciach w ramach programu edukacji ekologicznej pt. „Zachowamy piękno i walory przyrodnicze Bieszczadów”.
2. Do 15 listopada Nauczyciel-opiekun przeprowadza eliminacje szkolne i przesyła
imienne zgłoszenie uczestników do kolejnego etapu konkursu: trzyosobowy skład zespołu reprezentującego szkołę oraz uczestników konkurencji indywidualnej (łącznie
do 6 osób). Uczniowie reprezentujący szkołę mogą jednocześnie startować w konkurencji indywidualnej.
3. Do 15 listopada Nauczyciel-opiekun przesyła do Ośrodka Edukacji Ekologicznej BdPN
w Ustrzykach Dolnych prezentację konkursową (szczegółowy opis – pkt II), która będzie oceniona przez Jury Konkursu.
4. Finał Konkursu odbędzie się w Ośrodku Edukacji Ekologicznej BdPN w Ustrzykach
Dolnych na przełomie listopada i grudnia 2019 r.
5. Za prawidłowy przebieg konkursu i ocenę wypowiedzi uczestników odpowiada Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Parku. Komisja przygotowuje protokół z
przebiegu konkursu.
6. W pierwszym etapie odbędzie się część pisemna w formie testu wyboru. Do etapu
ustnego zakwalifikowanych zostanie pięć zespołów, które uzyskają najwyższą sumę
punktów z testów i wstępnej oceny prezentacji konkursowych. Ich zadaniem będzie w
ostatnim etapie przedstawienie autorskich prezentacji konkursowych wszystkim
uczestnikom, w przeznaczonym czasie do 10 min. na każdą z prezentacji. Sposób
przedstawienia prezentacji będzie podlegać ocenie przez Jury Konkursu. Suma punktów z prezentacji i testu zdecyduje o kolejności miejsc w kategorii zespołowej, a liczba
punktów z testu – w kategorii indywidualnej.
7. Nagrody rzeczowe ufundowane przez BdPN i WFOŚiGW w Rzeszowie otrzymują: 5
szkół (miejsce I-V), 15 uczniów - członkowie 3-osobowych zespołów reprezentujących
szkoły (miejsce I-V), 5 nauczycieli-opiekunów (miejsce I-V) i 5 uczniów w konkurencji
indywidualnej (miejsce I-V). Organizator zastrzega sobie możliwość innego rozdziału
nagród.
8. Wszyscy uczestnicy programu otrzymują zaświadczenia ukończenia programu edukacyjnego „Zachowamy piękno i walory przyrodnicze Bieszczadów” i wydawnictwa
BdPN.
9. Wyniki konkursu są publikowane na stronie Parku www.bdpn.pl
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10. Testy i protokół komisji konkursowej są przechowywane w Ośrodku Edukacji Ekologicznej BdPN w Ustrzykach Dolnych wg zasad archiwizacji.
II. Zasady przygotowania prezentacji konkursowej oraz kryteria oceny
1. Każdy zespół uczestniczący w programie i konkursie ma za zadanie przygotować prezentację multimedialną pt: „Bieszczadzki Park Narodowy okiem…” – na przykład może to być …okiem turysty lub mieszkańca, albo …starego drzewa, …wilka, …ptaka,
owada, itp. Tematyka jest dowolna, w zależności od pomysłowości uczestników przygotowujących prezentację.
2. Zadaniem konkursowym jest samodzielne przygotowanie spójnej i ciekawej prezentacji multimedialnej na wybrany temat, który w ciekawy i niebanalny sposób zwróci
uwagę mieszkańców regionu na otaczającą przyrodę oraz wzajemne powiązania i zależności.
3. Prezentacja powinna nieść przesłanie zawarte w jej tytule. Powinna być poprawna
pod względem merytorycznym i zawierać zdjęcia oraz grafiki wykonane przez uczestników programu podczas zajęć w Bieszczadzkim Parku Narodowym lub podczas indywidualnych wycieczek po Bieszczadach.
4. Zespoły, które naruszą regulamin konkursu oraz obowiązujące w Polsce przepisy prawa powszechnego oraz ogólnie przyjęte normy społeczne i etyczne zostaną wykluczone z konkursu.
5. Prezentację należy wykonać w formacie PPT/PPTX (PowerPoint). Powinna ona zawierać nie więcej niż 15 slajdów. Prezentację należy przesłać na płycie CD lub innym nośniku, wraz z plikami dźwiękowymi i filmowymi (jeśli zostały zastosowane) do poprawnego jej odtworzenia.
6. Pierwszy slajd powinien zawierać takie informacje, jak:
 Tytuł prezentacji
 Imiona i nazwiska autorów, nazwę szkoły i adres
 Imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego przygotowano prezentację
Ostatni slajd powinien zawierać źródła informacji, wykaz autorów zdjęć i grafik itp.
7. BdPN zastrzega sobie prawo publikowania i powielania prac konkursowych do celów
związanych z realizacją i promocją konkursu.
8. Komisja Konkursowa będzie stosowała przy ocenie prezentacji następujące kryteria:
 Interesujące i nowatorskie opracowanie tematu, przyciągające uwagę
i charakteryzujące się oryginalnym ujęciem oraz ciekawymi przemyśleniami
 poprawność merytoryczną
 walory estetyczne, spójność i przejrzystość
 samodzielność pracy
 techniczną poprawność wykonania, w tym umiejętność łączenia i wykorzystania
w prezentacji plików dźwiękowych, filmowych, własnoręcznie wykonanych animacji,
zdjęć, rysunków, doświadczeń.
III. Postanowienia końcowe
1. BdPN zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym momencie realizacji konkursu.

Ustrzyki Dolne, 20.02.2019 r.

2. Przystąpienie do Programu jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego
Regulaminu i jego akceptacją.
3. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem niniejszego Regulaminu, BdPN zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji jego postanowień.

