Projekt „Misja Przyroda-Zielone Szkoły w Parkach Narodowych” korzysta z dofinansowania
pochodzącego z Islandii, Lichtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Regulamin konkursu w ramach projektu
„Misja Przyroda – Zielone Szkoły w Parkach Narodowych”
Cele ogólne
- Zdobycie umiejętności dokonywania obserwacji przyrodniczych i kulturowych
- Odkrycie na nowo miejsca swojego zamieszkania (wyjątkowych elementów oraz historii związanych z
lokalnym dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym)
- Promocja regionu i obszarów Natura 2000
- Kształtowanie umiejętności współpracy w grupie oraz integracja młodzieży
Adresaci
Adresatami konkursu są wszyscy uczniowie biorący udział w projekcie „Misja Przyroda-Zielone Szkoły w Parkach
Narodowych”.
Czas przygotowania pracy
Uczniowie na przygotowanie pracy konkursowej mają 3 tygodnie od momentu powrotu z wyjazdu do parku
narodowego.
Zadanie konkursowe
Zadaniem uczniów jest przygotowanie ścieżki skarbów przyrody i kultury w swojej najbliższej okolicy w formie
questingu.
Praca konkursowa powinna zawierać:

wraz z opisem walorów przyrodniczo-kulturowych (każdy
przystanek powinien zostać zaznaczony na mapie oraz zawierać: opis, ew. ciekawą historię oraz co najmniej 1
fotografię lub rysunek – a w przypadku roślin, także pomiary. Dodatkowo i obowiązkowo wierszowaną
wskazówkę do jego zlokalizowania lub zagadkę)

Forma pracy: Power Point.
W pracy konkursowej powinno znaleźć się: 3-5 obiektów związanych z bogactwem kulturowym oraz 3-5
związanych z obiektem przyrodniczym (w tym mogą być rośliny, zwierzęta). Łącznie do 10 elementów.
Zasięg ścieżki może być większy niż teren jednej gminy.
Uwaga! Prace konkursowe powinny powstać w oparciu o moduł 6 scenariuszy zajęć !!! (załącznik nr 1)
Jak przesłać pracę konkursową?
1. Pracę konkursową należy przesłać w wersji elektronicznej na adres: misja@efrwp.com.pl w terminie 3
tygodni od powrotu z wyjazdu do parku narodowego (od poniedziałku po powrocie) !
2. Do pracy należy dołączyć skany zgody na wykorzystanie pracy (załącznik nr 2).
3. Każda szkoła przesyła tylko jedną pracę konkursową.
4. Praca konkursowa powinna być opisana według następującego klucza: [nazwa szkoły, miejscowość, imię i
nazwisko nauczyciela-opiekuna, data przesłania].
5. EFRWP zastrzega sobie prawo do odrzucenia prac konkursowych, jeśli jego zdaniem naruszają prawa osób
trzecich, zasady współżycia społecznego bądź dobre obyczaje.
6. EFRWP nie odsyła żadnych materiałów przesyłanych w związku z Konkursem.
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Kryteria oceny prac konkursowych
1. Oceny prac nadesłanych na Konkurs dokonuje powołane przez EFRWP Jury.
2. Spośród nadesłanych Prac Konkursowych Jury wybierze zwycięski projekt, przy uwzględnieniu następujących
kryteriów:
a. walory poznawcze ścieżki,
b. pomysłowość nadesłanych projektów,
c. dokładność opisu,
d. ilość uwzględnionych obiektów,
e. estetyka pracy.
3. W kwestiach wątpliwych bądź spornych związanych z przyznaniem nagrody decyzja należy do EFRWP.
4. Wyłonienie zwycięzców i wyróżnionych nastąpi w terminie do 16 grudnia 2015 r.
5. Nagrody zostaną wysłane laureatom konkursu w ciągu 3 tygodni od ogłoszenia wyników.
6. Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.
W uzasadnionych przypadkach Jury może odstąpić od przyznania nagrody bądź – za zgodą EFRWP – przyznać
dodatkową nagrodę.
Nagrody
Komisja konkursowa przyzna jedną nagrodę główną. Może przyznać także maksymalnie 4 wyróżnienia.
Ochrona danych osobowych
1. Zgłoszenie udziału do Konkursu, poprzez przesłanie pracy konkursowej, jest równoznaczne z wyrażeniem
zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez Organizatora zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883.
2. Dane osobowe przekazane przez uczestników będą przetwarzane przez EFRWP w celu: realizacji Konkursu,
wyłonienia zwycięzców Konkursu, doręczenia nagród, zebrania opinii od uczestników o przeprowadzonym
konkursie, wysyłania informacji związanych z Konkursem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak
ich niepodanie uniemożliwia otrzymanie nagrody w Konkursie. Każdy uczestnik Konkursu posiada prawo
wglądu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz usunięcia.
3. Każdy uczestnik, ma możliwość dostępu do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, zgłoszenia
modyfikacji bądź wystąpienia o ich usunięcie.
Postanowienia końcowe
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie łącz internetowych, za pośrednictwem których
uczestnicy przesyłają Prace Konkursowe.
2. Przesyłając zgłoszenie, uczestnik potwierdza, że akceptuje zasady Konkursu zawarte w niniejszym
Regulaminie oraz zgadza się na wykorzystywanie przesłanej Pracy Konkursowej do określonych celów
promocyjnych.
3. W sprawach nie unormowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
Organizator

