
 

 

 

Regulamin XV edycji  

KONKURSU WIEDZY EKOLOGICZNEJ 
 

Informacje o konkursie: 

Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV-VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  

z terenu województwa śląskiego. Konkurs obejmuje podstawowe zagadnienia z zakresu 

środowiska przyrodniczego, ochrony przyrody i środowiska oraz ekologii na poziomie szkoły 

podstawowej (m.in. formy ochrony przyrody w województwie śląskim, podstawy wiedzy  

o środowisku przyrodniczym, rozpoznawanie gatunków roślin i zwierząt, zasady zdrowego 

żywienia itp.). Wiedza uczestników sprawdzana będzie w postaci testów, krzyżówek, rebusów, 

„wykreślanek”, prezentacji multimedialnych.  
 

Cele konkursu: 

 zdobywanie i pogłębianie wiedzy dotyczącej zagadnień ekologicznych, 

przyrodniczych oraz z zakresu ochrony przyrody i środowiska; 

 zdobywanie i pogłębianie wiedzy dotyczącej parków 

krajobrazowych i pozostałych ustawowych form ochrony przyrody; 

 pogłębianie świadomości ekologicznej; 

 rozbudzanie zamiłowania i szacunku dla przyrody; 

 pogłębianie umiejętności rozpoznawania wybranych gatunków fauny 

i flory; 

 

Przebieg konkursu: 
Konkurs składa się z dwóch etapów: 

 Etap I – organizowany we wszystkich Ośrodkach Edukacyjnych ZPKWŚ (Będzin, Rudy, Kalina, Żywiec, 

Smoleń). Szkoła przystępująca do konkursu może być reprezentowana przez jedną drużynę 2-osobową. 

Do II etapu (finału wojewódzkiego) konkursu, przechodzą po 2 drużyny z I etapu z każdego Ośrodka  

(te, które uzyskają największą liczbę punktów). Termin: 6 kwietnia 2018 r. godz. 10:00 

 Etap II (FINAŁ) odbędzie się w Ośrodku Edukacyjnym ZPKWŚ w Będzinie. Termin: 7 czerwca 2018 r. 

godz. 10:00 

W celu przystąpienia do konkursu należy wypełnić KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ i dostarczyć ją (osobiście, 

mailem, faxem lub pocztą) do wybranego Ośrodka Edukacyjnego ZPKWŚ (Będzin, Kalina, Rudy, Smoleń, 

Żywiec) w terminie do 4 kwietnia 2018 r. Dane kontaktowe poszczególnych Ośrodków Edukacyjnych znajdują się 

w załączonej „karcie zgłoszeniowej”. 

 

 Udział w konkursie jest bezpłatny. Dojazd uczestników do Ośrodków Edukacyjnych na własny koszt. 

Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu. Drużyny (wraz z opiekunami), 

które zakwalifikują się do finału otrzymają zaświadczenia o udziale w konkursie (treść zaświadczeń ustala 

ZPKWŚ). 

 Wypełnione przez uczestników testy konkursowe pozostają w archiwum ZPKWŚ. Organizator nie 

wykonuje kserokopii testów konkursowych. 

 Lista laureatów konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej ZPKWŚ. Laureaci konkursu 

wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach informacyjnych (lista laureatów 

konkursu oraz dokumentacja fotograficzna zostanie zamieszczona na stronie internetowej ZPKWŚ). 

 Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów konkursu. 

 

Wszelkie informacje o konkursie mogą Państwo uzyskać w Ośrodkach Edukacyjnych ZPKWŚ. 

 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie! 
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