WOJEWÓDZKI KONKURS WIEDZY O REGIONIE

„MOJA WIELKOPOLSKA”
REGULAMIN VII WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU WIEDZY O REGIONIE
„MOJA WIELKOPOLSKA”

ORGANIZATOR


Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, Młodzieżowy Dom Kultury Nr 1
w Poznaniu, Zespół Szkół Odzieżowych im. Władysława Reymonta w Poznaniu oraz Regionalna Dyrekcja
Ochrony Środowiska w Poznaniu.

CEL KONKURSU


Propagowanie wśród młodzieży gimnazjalnej województwa wielkopolskiego wiedzy na temat historii, kultury
oraz środowiska przyrodniczego Wielkopolski. Pobudzanie zainteresowania „małą ojczyzną”.

WARUNKI UCZESTNICTWA


Konkurs adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych województwa wielkopolskiego. Ze względu na
charakter i sposób przeprowadzenia konkursu oraz możliwości organizacyjne, z konkursu wyłączone są
gimnazja dla dorosłych oraz gimnazja specjalne.



W konkursie mogą wziąć udział maksymalnie 2 osoby z jednej szkoły wyłonione w drodze eliminacji
wewnątrzszkolnych, które szkoła ma obowiązek przeprowadzić w wybranej przez siebie formie (test, referat,
odpowiedź ustna, etc.).



Zgłoszenie powinno zawierać:
- nazwę i adres szkoły,
- imię, nazwisko, rok urodzenia uczestnika/ów wyłonionego/nych na 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 w nich udział.



Zgłoszenie należy nadsyłać mailem na adres: anna.basinska@mdk1.nazwa.pl
lub pocztą tradycyjną na adres:
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„MOJA WIELKOPOLSKA”
Młodzieżowy Dom Kultury Nr 1
ul. Droga Dębińska 21
61-555 Poznań

z dopiskiem „Moja Wielkopolska”.



Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w piątek 20 lutego 2015 roku.



Szkoła zobowiązana jest do powiadomienia o rezygnacji uczestnika z udziału w konkursie najpóźniej na
cztery dni przed terminem danego etapu konkursu.



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



Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu.

PRZEBIEG KONKURSU


VII Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Regionie „Moja Wielkopolska” złożony jest z dwóch etapów.



Pierwszy etap konkursu odbędzie się w czwartek 5 marca 2015 roku w Zespole Szkół Odzieżowych
im. Władysława Reymonta w Poznaniu (ul. Kazimierza Wielkiego 17).



W pierwszym etapie konkursu zadaniem uczestników będzie rozwiązanie pisemnych zadań testowych
(zarówno o charakterze zamkniętym, jak i otwartym). Całkowity czas przewidziany na rozwiązanie testu to
45 minut.



Zadania konkursowe zostaną przygotowane w oparciu o:
- podstawę programową geografii i historii w gimnazjum (klasy I-III) w części odnoszącej się do
Wielkopolski,
- 3-tomową publikację pod redakcją Włodzimierza Łęckiego „Wielkopolska. Nasza kraina”,
- publikację „Parki krajobrazowe Wielkopolski. Przyroda krajobraz człowiek” dostępną do pobrania pod
adresem www.zpkww.pl/zalaczniki/publikacje/parki_krajobrazowe_wielkopolski_2013.pdf.



Istnieje możliwość udostępnienia nauczycielom testów z poprzednich edycji Konkursu. W tym celu prosimy
o kontakt z Komisarzem Konkursu.



Uczestnicy zostaną podzieleni na kilka grup. Poszczególne grupy przystąpią do rozwiązywania testu
w odstępach godzinnych począwszy od godziny 10:00. Ostatnia grupa zakończy rozwiązywanie testu nie
później niż o godzinie 14:00.
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Informacja o przydziale poszczególnych uczestników do grup zostanie przesłana na adres e-mail podany
w zgłoszeniu do dnia 27 lutego 2015 roku.



Wyniki pierwszego etapu konkursu zostaną ogłoszone do dnia 13 marca 2015 roku na oficjalnej stronie
internetowej Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego:

www.zpkww.pl oraz na

oficjalnej stronie internetowej Młodzieżowego Domu Kultury Nr 1 w Poznaniu: www.mdk1.pl.


Do drugiego etapu konkursu zakwalifikowanych zostanie 20 osób, które uzyskają najwyższe wyniki w etapie
pisemnym.



Organizator zastrzega sobie prawo zorganizowania dogrywki w przypadku niemożności wyłonienia
20-osobowej grupy finalistów. W dogrywce wezmą udział osoby, które uzyskają taką samą, minimalną liczbę
punktów kwalifikującą do udziału w drugim etapie konkursu. Dogrywka odbędzie się w Poznaniu w terminie
ustalonym przez organizatora, jednak nie później niż 27 marca 2015 roku.



Nagrodą dla uczestników drugiego etapu konkursu jest pobyt wraz z opiekunami w Ośrodku Edukacji
Przyrodniczej w Lądzie w terminie 21-23 maja 2015 roku. Drugi etap konkursu odbędzie się pierwszego
dnia pobytu, tj. 21 maja.



Drugi etap konkursu będzie mieć charakter ustny. Zadaniem uczestników będzie prezentacja uprzednio
przygotowanego projektu jednodniowej wycieczki szkolnej, której tematem przewodnim są legendy,
podania lub niezwykłe historie. Trasa wycieczki powinna obejmować jedną lub kilka form ochrony
przyrody z terenu Wielkopolski (np. park krajobrazowy, park narodowy, rezerwat przyrody, obszar
Natura 2000 itp.).



Szczegółowe zasady udziału w drugim etapie konkursu zostaną przekazane zakwalifikowanym do niego
uczestnikom – informacja zostanie przesłana na adres e-mail podany w zgłoszeniu.



Wystąpienia uczestników drugiego etapu konkursu zostaną ocenione przez specjalnie w tym celu powołane
jury.



Przewiduje się przyznanie pierwszego, drugiego, trzeciego miejsca oraz wyróżnień. Zwycięzcy otrzymają
nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Ponadto najlepsze projekty wycieczek zostaną opublikowane na oficjalnej
stronie internetowej Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego: www.zpkww.pl.



Ogłoszenie wyników oraz uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w piątek 22 maja 2015 roku
w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Lądzie.

WOJEWÓDZKI KONKURS WIEDZY O REGIONIE

„MOJA WIELKOPOLSKA”
PATRONAT MEDIALNY


Portal edukacji ekologicznej ZielonaLekcja.pl, organizator wielu konkursów.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE


Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu.



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 pierwszego i/lub drugiego etapu konkursu
oraz terminu ogłoszenia wyników. O ewentualnych zmianach uczestnicy zostaną powiadomieni
z tygodniowym wyprzedzeniem.



Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania i przetwarzania projektów
wycieczek zaprezentowanych podczas drugiego etapu konkursu.
Komisarz Konkursu
Anna Basińska
Młodzieżowy Dom Kultury Nr 1
w Poznaniu

anna.basinska@mdk1.nazwa.pl
tel. 507 514 110

Patronat medialny: Portal edukacji ekologicznej ZielonaLekcja.pl

Dofinansowano ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
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KARTA ZGŁOSZENIOWA
Nazwa szkoły
Adres szkoły
Imię i nazwisko pierwszego uczestnika
wyłonionego na drodze
eliminacji wewnątrzszkolnych
Rok urodzenia pierwszego uczestnika
wyłonionego na drodze
eliminacji wewnątrzszkolnych
Imię i nazwisko drugiego uczestnika
wyłonionego na drodze
eliminacji wewnątrzszkolnych
Rok urodzenia drugiego uczestnika
wyłonionego na drodze
eliminacji wewnątrzszkolnych
Imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna
Numer telefonu nauczyciela/opiekuna
Adres e-mail nauczyciela/opiekuna lub szkoły,
na który będą przesyłane informacje
dotyczące przebiegu konkursu
Charakter eliminacji wewnątrzszkolnych
(test, referat, odpowiedź ustna etc.)
Liczba osób biorących udział
w eliminacjach wewnątrzszkolnych
Zgłoszenie należy przesłać do dnia 20 lutego 2015 roku na adres anna.basinska@mdk1.nazwa.pl
lub pocztą tradycyjną na adres: Młodzieżowy Dom Kultury Nr 1, ul. Droga Dębińska 21, 61-555 Poznań
z dopiskiem „Moja Wielkopolska”.

