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REGULAMIN KONKURSU 

I. Cel konkursu: 

1. Poznanie różnorodności organizmów wodnych. 

2. Poszerzenie wiedzy z zakresu wyglądu oraz cech charakterystycznych wybranych grup bezkręgowców wodnych 

3. Doskonalenie umiejętności rozpoznawania bezkręgowców wodnych tj. pajęczaki, pierścienice, owady, mięczaki, 

skorupiaki, pluskwiaki itp. 

4. Poznanie miejsc ich występowania (toń wodna, dno, podwodne przedmioty, powierzchnia wody) 

5. Zdobywanie i pogłębianie wiedzy dotyczącej wód SPK 

6. Pobudzenie zainteresowania światem, jego różnorodnością, bogactwem i pięknem. 

7. Rozbudzenie i pogłębienie zamiłowania oraz szacunku do przyrody. 

8. Integracja uczniów oraz wymiana doświadczeń między szkołami.  

 

II. Warunki uczestnictwa: 

1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas V-VII szkół podstawowych z terenu gmin: Wiżajny, 

Jeleniewo, Przerośl i Rutka-Tartak  

2. Szkoła przystępująca do konkursu powinna wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go na adres:  

SUWALSKI PARK KRAJOBRAZOWY 

MALESOWIZNA 

16-404 JELENIEWO 

lub na adres poczty elektronicznej: edukacja@spk.wrotapodlasia.pl do dnia 9 kwietnia 2021 r. (piątek) 

3. Dodatkowo, przed przystąpienia do I etapu konkursu, każde dziecko powinno dostarczyć do szkoły 

wypełnioną przez Rodziców zgodę na udział w/w konkursie (formularz w załączniku), którą następnie 

należy przesłać do organizatora. 

 

III. Przebieg konkursu: 

Konkurs przebiegać będzie w dwóch etapach: szkolnym i międzyszkolnym. 

 

I etap (szkolny) – współzawodnictwo miedzy uczniami w obrębie danej szkoły. Do wzięcia udziału w tym 

etapie konkursu zachęcamy całe klasy. Etap szkolny polegał będzie na rozwiązaniu testu składającego się z 

25 pytań, zawierającego zarówno pytania otwarte, jak i zamknięte, dotyczące znajomości bezkręgowców 

wodnych tj. gąbki, parzydełkowce, pierścienice, mięczaki, skorupiaki, owady i pajęczaki, ich wyglądu, cech 

charakterystycznych, miejsc występowania, sposobu odżywiania itp. Do II etapu przejdzie pięć osób z 

każdej szkoły, które uzyskają największą liczbę  punktów w  I etapie. Liczba osób przechodzących do II 

etapu może ulec zmianie w zależności od liczby uczestników w I etapie. O zmianie liczby osób 

mailto:edukacja@spk.wrotapodlasia.pl


przechodzących do II etapu zadecyduje organizator, który poinformuje o tym telefonicznie lub listownie 

szkoły. 

II etap (międzyszkolny) – współzawodnictwo uczniów- zwycięzców etapu szkolnego. Etap ten składał się 

będzie z części teoretycznej (test złożony z 25 pytań dotyczących tego samego zakresu wiedzy co w etapie 

I) oraz części praktycznej (rozpoznawanie bezkręgowców wodnych na podstawie zdjęć). Wykaz gatunków 

do rozpoznawania zostanie przekazany szkołom po I etapie. 

 

Zestawy pytań do każdego etapu przygotują pracownicy Suwalskiego Parku Krajobrazowego.  

 

W związku z panującą w kraju sytuacją epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa 

Sars-CoV-2 konkursu wiedzy (I i II etap) odbędzie się zdalnie. Jeżeli sytuacja ulegnie zmianie 

organizatorzy mogą podjąć decyzję o zmianie formy realizacji, któregoś z etapów. 

 

IV. Nagrody 

Na laureatów konkursu czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe. Wszyscy uczestnicy II etapu konkursu 

otrzymają dyplomy oraz drobne upominki, natomiast opiekunowie podziękowania. 

 

V. Terminy 

I etap – odbędzie się 28 kwietnia 2021 r. (środa). 

II etap – odbędzie się 18 maja 2021 r. (wtorek). 

 

VI. Zakres materiału: 

- podstawa programowa do nauczania w klasach V, VI, VII 

- popularne przewodniki do oznaczania bezkręgowców wodnych. 

- do etapu II – lista gatunków bezkręgowców wodnych. Szkoły otrzymają ją po I etapie konkursu. 

 

 

VIII. Postanowienia końcowe 

1. Przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu i opiekunów odbywa się zgodnie z ustawą o 

ochronie danych osobowych. Wypełniając formularz zgłoszenia opiekunowie wyrażają zgodę na 

wykorzystanie swojego oraz uczestników wizerunku na potrzeby promocji konkursu wraz z podaniem 

do publicznej wiadomości imion, nazwisk oraz szkół, które reprezentują. 

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia drobnych zmian w regulaminie konkursu. 

3. Dodatkowych informacji udziela Paulina Brezgieł – główny specjalista do spraw edukacji w Suwalskim 

Parku Krajobrazowym. 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU !!! 


