WOJEWÓDZKI KONKURS TURYSTYCZN0-EKOLOGICZNY
pt. „Na dwóch kółkach przez podlaskie parki narodowe i krajobrazowe”
REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU
TURYSTYCZNO-EKOLOGICZNEGO
„Na dwóch kółkach przez podlaskie parki narodowe i krajobrazowe”
Konkurs prowadzony będzie na terenie województwa podlaskiego dla uczniów szkół gimnazjalnych.

1. ORGANIZATOR
a) Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Departament Edukacji, Sportu i Turystyki

2. CEL KONKURSU
a) Konkurs ma na celu edukację turystyczno-ekologiczną młodzieży ze szkół gimnazjalnych województwa
podlaskiego poprzez zapoznanie i ukazanie wiedzy na temat możliwości korzystania ze ścieżek
rowerowych w podlaskich parkach narodowych i krajobrazowych. Propagowanie wśród młodzieży
wiedzy na temat walorów turystyczno-ekologicznych. Pobudzanie zainteresowania bogactwem
przyrody w podlaskich parkach narodowych i krajobrazowych.
b) Konkurs jest ofertą edukacyjno-wychowawczą, poszerzającą szkolne programy wychowania
obywatelskiego, który wzbogaca wiedzę młodzieży o swoim regionie.
3. RAMY CZASOWE
a) Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 10.11.2016 r.
b) Finał konkursu odbędzie się 17.11.2016 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego przy
ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok, sala numer 115.
Przebieg konkursu:
9.00 – 9.45 – rejestracja uczestników konkursu
9.45 – 10.00 – powitanie gości oraz przedstawienie zasad konkursu
10.00 – 11.15 – konkurs (test)
11.15 – 11.45 – sprawdzanie testów, poczęstunek
ok. godz. 12.00 – ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród

4. WARUNKI UCZESTNICTWA
a) Konkurs adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych województwa podlaskiego. Ze wzglądu na
charakter i sposób przeprowadzenia konkursu oraz możliwości organizacyjne, z konkursu wyłączone są
gimnazja dla dorosłych oraz gimnazja specjalne.
b) W finale konkursu może wziąć udział maksymalnie 1 osoba z jednej szkoły wyłoniona w drodze
eliminacji wewnątrzszkolnych,
c) Zgłoszenie powinno zawierać:


Nazwę i adres szkoły,



Imię, nazwisko, rok urodzenia uczestnika wyłonionego w drodze eliminacji wewnątrzszkolnych,



Imię, nazwisko, numer telefonu nauczyciela/opiekuna,



Adres e-mail nauczyciela lub szkoły, na który będą przesyłane informacje dotyczące przebiegu
konkursu,



Informację o charakterze eliminacji wewnątrzszkolnych (test, referat, odpowiedź ustna etc.)
oraz liczbie osób biorących udział.

d) Zgłoszenia należy nadsyłać drogą elektroniczną na adres: monika.laskowska@wrotapodlasia.pl, faxem
(85) 66 54 481 bądź pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Departament
Edukacji, Sportu i Turystyki, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok, z dopiskiem konkurs
„Na dwóch kółkach przez podlaskie parki narodowe i krajobrazowe”
e) Szkoła zobowiązana jest do powiadomienia o rezygnacji uczestnika z udziału w finale konkursu
najpóźniej na cztery dni przed terminem konkursu,
f)

Szkoła zobowiązana jest do zapewnienia opieki nieletnim uczestnikom konkursu w podróży oraz
w trakcie trwania konkursu,

g) Organizator zapewnia catering uczestnikom konkursu oraz ich opiekunom,
h) Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu.

5. PRZEBIEG KONKURSU
a) Wojewódzki konkurs turystyczno-ekologiczny złożony jest z dwóch etapów: wewnątrzszkolnego
i wojewódzkiego,
b) Pierwszy etap konkursu – eliminacje wewnątrzszkolne odbędą się w szkole,
c) W drugim etapie konkursu (finale) zadaniem uczestników będzie rozwiązanie pisemnych zadań
testowych (o charakterze zamkniętym). Całkowity czas przewidziany na rozwiązanie testu wynosi 30
minut,
d) Zadania konkursowe zostaną opracowane w oparciu o materiały:


„Rowerem przez podlaskie parki narodowe i krajobrazowe”

e) W przypadku, gdy liczba uczestników przekroczy 60 osób konieczny będzie podział na kilka grup.
Poszczególne grupy przystąpią do rozwiązywania testu w odstępach 45 minutowych począwszy od
godziny 10:00. W trakcie sprawdzania przez jury wyników w holu będzie przygotowany catering dla
uczestników oraz ich opiekunów.
f)

Organizator zastrzega sobie prawo w zorganizowaniu dogrywki w przypadku niemożności wyłonienia
grupy finalistów. W dogrywce wezmą udział osoby, które uzyskają taką samą liczbę punktów
w konkursie.

g) Rozwiązane przez uczestników testy wiedzy zostaną ocenione przez specjalnie powołane do tego jury.
h) Przewiduje się przyznanie pierwszego, drugiego, trzeciego miejsca oraz 10 wyróżnień. Zwycięscy
otrzymają nagrody rzeczowe, certyfikaty oraz gadżety.
i)

Ogłoszenie wyników oraz uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w dniu konkursu w Urzędzie
Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w sali 115.

6. POSTANOWIENIA KOŃĆOWE
a) Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu.
b) Udział w konkursie oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestników oraz ich
opiekunów w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu konkursu oraz terminu ogłoszenia wyników.
O ewentualnych zmianach uczestnicy zostaną powiadomieni z kilkudniowym wyprzedzeniem.

