Regulamin
XVII Wojewódzkiego Plenerowego Konkursu Przyrodniczego
„Leśnym tropem”
1. Cel konkursu:
Celem konkursu jest sprawdzenie wiedzy ucznia o najbliższym środowisku
w bezpośrednim kontakcie z rybnicką przyrodą, uświadomienie jej piękna i wartości
oraz promowanie aktywnej formy krajoznawstwa.
2. Organizator konkursu:
Organizatorem konkursu jest Społeczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami
Dwujęzycznymi im. Jerzego Kukuczki
Adres do korespondencji: 44 - 217 Rybnik ul. Św. Józefa 30;
e-mail: sekretariat@sord.rybnik.pl
3. Termin konkursu:
Konkurs odbędzie się 11 października 2019 r.
4. Miejsce konkursu:
Społeczna Szkoła Podstawowa w Rybniku oraz pobliskie, leśne obszary
rekreacyjne.
5. Uczestnicy konkursu:
Do konkursu przystępują czteroosobowe drużyny uczniów klas VI - VIII wyłonione
w ramach eliminacji wewnątrzszkolnych.
6. Forma konkursu:
Uczniowie w grupach (z przydzielonym opiekunem) pokonują wytyczoną trasę,
na której znajduje się 8 stanowisk – punktów kontrolnych. W każdym punkcie
drużyna otrzymuje zadanie do wykonania.
Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 8 minut.
Całą trasę należy pokonać (łącznie z wykonaniem zadań) w ciągu 120 minut.
7. Zagadnienia:
 środowisko przyrodniczo-geograficzne Rybnika i subregionu zachodniego
woj. śląskiego (położenie, ukształtowanie powierzchni, wody
powierzchniowe, klimat, fauna i flora, ochrona przyrody i środowiska),
 podstawowe wiadomości z ekologii i ochrony przyrody,
 ekosystem leśny i słodkowodny,
 znajomość i rozróżnianie roślin, grzybów i zwierząt występujących w rejonie,
 udzielanie pierwszej pomocy w najczęstszych przypadkach,
 zagadnienia dotyczące pogody i jej pomiarów,
 umiejętność posługiwania się mapą,
 metodologia prowadzenia obserwacji i doświadczeń przyrodniczych,
 wiadomości i umiejętności z nauk przyrodniczych w zakresie szkoły
podstawowej.

8.

Przebieg konkursu:
900 – 930
930 – 1300
1300 – 1330
1330 – 1400

powitanie, wyjaśnienie zasad konkursu
część konkursowa realizowana w terenie
ognisko
ogłoszenie wyników, wręczenie nagród, pożegnanie

Ze względu na plenerowy charakter konkursu uczestnicy powinni być ubrani
odpowiednio do panującej aury.
9. Wyniki konkursu:
O kolejności decyduje ilość zdobytych punktów. Trzy pierwsze drużyny otrzymują
nagrody rzeczowe.
W przypadku, gdy 2 drużyny uzyskają taką samą ilość punktów, o zwycięstwie
w pierwszej kolejności decyduje czas rozwiązywania zadań, w przypadku różnicy
czasu mniejszej niż 60 sekund dogrywka.
W ramach dogrywki drużyny wykonują dwa dodatkowe zadania. Uzyskana liczba
punktów decyduje ostatecznie o miejscu.
10. Zgłoszenia:
Prosimy przesyłać na adres:
Społeczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Jerzego Kukuczki;
44 - 217 Rybnik ul. Św. Józefa 30
tel. 32 42 23 303; e-mail: sekretariat@sord.rybnik.pl
lub osobiście składać w sekretariacie szkoły w godz. 800 - 1500
do dnia 30 września 2019 r.
Zgłoszenie udziału związane jest z wyrażeniem zgody na objęcie opieki nad
wylosowaną grupą uczniów.
Do konkursu zostanie zakwalifikowanych 20 drużyn, decyduje kolejność zgłoszeń.
11. Postanowienia końcowe:
Regulamin konkursu jest dostępny na stronie Szkoły: www.ssp.rybnik.pl
Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w regulaminie.
W przypadku niepogody organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu
konkursu. O zmianie uczestnicy zostaną powiadomieni z dwudniowym
wyprzedzeniem.

