Dofinansowano
ze środków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
w Lublinie

II edycja modułu edukacyjnego „ Roztaczamy swoje horyzonty”

REGULAMIN
I. Organizator:
Roztoczański Park Narodowy
II. Współorganizator:
Gorczański Park Narodowy
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o.
III. Cel:
wyłonienie najlepszej reprezentacji nauczycieli ze szkół ponadgimnazjlanych
z woj. lubelskiego
podniesienie świadomości ekologicznej ze szczególnym uwzględnieniem nauczycieli
ze szkół ponadgimnazjalnych
kształtowanie postaw i zachowań proekologicznych
popularyzacja walorów przyrodniczych i kulturowych Roztoczańskiego Parku
Narodowego i innych polskich parków narodowych.
rozszerzenie i sprawdzenie wiedzy praktycznej wiedzy przyrodniczej
motywowanie nauczycieli do aktywnej działalności na rzecz środowiska
przyrodniczego
IV. Harmonogram:
1. Termin nadsyłania formularzy zgłoszenia …………….………….30.05.2014 r.
2. Konkurs wiedzy przyrodniczej……………………….……………16.06.2014 r.
3. Konkurs sparwności fizycznej………………………………….….17.06.2014 r.
4. Ogłoszenie wyników………………………………….....................17.06.2014 r.
5. Wycieczka do GPN dla zwycieskiej reprezentacji szkoły…………24 - 25.06.2014 r.
V. Miejsce:
Ośrodek Edukacyjno – Muzealny RPN , RCENE Biały Słup, terenowe bazy
edukacyjne RPN; Izba leśna, Komanówka, Dębowiec oraz teren RPN
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VI. Warunki uczestnictwa:
1. o udziale w module edukacyjnym decyduje kolejność zgłoszeń
2. warunkiem uczestnictwa w module jest przesłanie formularza zgłoszenia na adres:
Roztoczański Park Narodowy, ul. Plażowa 2, 22-470 Zwierzyniec, z dopiskiem Moduł
edukacyjny „Roztaczamy swoje horyzonty”do 30.05.2014 r. (decyduje data stempa
pocztowego)
3. ilość uczestników jest ograniczona (jedna szkoła może zgłosić tylko jedną reprezentację
szkoły max. 6 osób)
4. uczestnikami modułu edukacyjnego są 6 – osobowe reprezentacje nauczycieli ze szkół
z woj. lubelskiego, które uczestniczą w cz.I i cz.II. Wybór osób w poszczególnych częściach
modułu jest niezmienny (jedna osoba przypisana jest do jednej części modułu).
5. uczestnik w trakcie trwania modułu może zrezygnować z udziału w poszczególnej części
wysyłając na adres organizatora informację o rezygnacji o temacie "Rezygnacja
z uczestnictwa w module" zawierającego swoje dane osobowe oraz zatwierdzenie przez
szkołę decyzji uczestnika, podając powód rezygnacji i wskazując osobę na swoje miejsce.
6. zwycięzcą modułu edukacyjnego zostaje reprezentacja szkoły, która w klasyfikacji końcowej
szkół uzyska największą ilość punktów (wykonując zadania przewidziane w cz.I i cz.II.).
Suma punktów zdobytych z cz.I oraz w cz.II wpisywana jest do klasyfikacji końcowej szkoły.
7. w przypadku, gdy w klasyfikacji końcowej szkoły, będą szkoły o takiej samej liczbie
punktów, Organizator przyzna nagrodę tej reprezentacji szkoły, która jako pierwsza udzieli
poprawnej odpowiedzi na pytanie przygotowane przez członków jury konkursu wiedzy
przyrodniczej
8. lista uczestników modułu i zwycięskiej reprezentacji szkoły zostanie opublikowana na stronie
www.roztoczanskipn.pl
9. uczestnicy muszą zadbać o ubranie terenowe uwzględniają warunki atmosferyczne

VII.

Części i zasady modułu:

Moduł edukacyjny prowadzony jest w dwóch częściach. Punkty zdobyte w poszczególnych
częściach zostaną zsumowane i będą stanowić o klasyfikacji końcowej. Reprezentacja szkoły,
która uzyska najwyszą ilość punktów z obu częsci jest zwycięzcą.
.
1. konkurs wiedzy przyrodniczej (cz.I)
a) do cz.I modułu powołana jest 3 – osobowa grupa nauczycieli wyróżniająca się wiedzą
przyrodniczą
b) konkurs wiedzy przyrodniczej będzie polegał na 1 spotkaniu w dniu 16.06.2014 r.
(poniedziałek), podczas którego 3 - osobowa reprezentacja szkoły będzie
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rozwiązywać testy, zadania związane z pięcioma żywiołami (ogień, woda, ziemia,
powietrze, przestrzeń)
c) w komisji jury konkursu zasiągą specjaliści z róznych dziedzin nauki, prowadzący
warszaty w cz.II.
d) program przebiegu konkursu wiedzy ekologicznej zostanie przedstawiony szkołom
po przesłaniu formularza zgłoszeniowego.
e) zadania w cz.I będą wykonywane w sali przyrodniczej oraz sali prelekcyjnej w OEM
RPN w Zwierzyńcu, ul. Plażowa 3
f) zadania będą przygotowane przez osoby prowadzące poszczególne warsztaty w cz.II
i oceniane poprzez przyznanie punktów
g) punktacja za wykonanie zadań w konkursie wiedzy przyrodniczej podana zostanie
do wiadomości 17.06.2014 r.
2. konkurs sprawności fizycznej (cz.II)
a) do cz.II modułu powołana jest 3 – osobowa grupa uczniów wyróżniająca się dobrą
kondycją fizyczną, sprytem, nie bojąca się wyzwań.
b) konkurs sprawności fizycznej odbędzie się 17.06 (wtorek) i będzie polegał na
spotkaniach warsztatowych (teren RPN i okolice), podczas których 3 - osobowe
reprezentacje szkoły będą wykonywać zadania związane z pięcioma żywiołami (ogień,
woda, ziemia, powietrze, przestrzeń), wykorzystując różne środki transportu (m.in. kajak).
c) spotkania warsztatowe (kameralne i terenowe) przepowadzą specjaliści z różnych dziedzin
naukowych, którzy przybliżą realizowany temat:
„Odgłosy natury” – powietrze – warsztaty prowadzi ornitolog,
„Wodny świat” – woda – warsztaty prowadzi hydrobiolog,
„Poruszamy ziemię” – ziemia – warsztaty prowadzi geolog, lub gleboznawca,
„Źródła energii” – ogień - warsztaty prowadzi meteorolog,
„Dotknąć nieba” – przestrzeń – warsztaty prowadzi fizyk lub meteorolog.
d) program poszczególnych warsztatów zostanie przedstawiony szkołom po przesłaniu
formularza zgłoszeniowego.
e) zadania będą przygotowane przez osoby prowadzące poszczególne warsztaty
i oceniane poprzez przyznanie punktów, wg tabeli załączonej do programu każdego spotkania.
f) punktacja za wykonanie zadań w konkursie spawności fizycznej podana zostanie
do wiadomości 17.06.2014 r.
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VIII.

Nagrody:
I miejsce– dwudniowy pobyt w GPN dla 6 – osobowej reprezentacji szkoły
(z zakwaterowaniem i wyżywieniem, wstępem do obiektów przyrodniczych
i na ścieżki poznawcze), nagrody rzeczowe, wydawnictwa
II miejsce – nagrody rzeczowe, wydawnictwa
III miejsce – wydawnictwa
a) organizatorzy zastrzegają sobie prawo przyznania nagród specjalnych,
w tym wyróżnień

IX. Informacje organizacyjne:
1. organizatorzy zapewniają:
posiłki regeneracyjne wg programu
17.06 br. uczestnicy modułu mają możliwość bezpłatnego wstępu na wystawę stałą
„W krainie buka, jodły i tarpana”, w godz. 15.00, 15.30 i 16.00 oraz w dniu
16 – 17.06 br. zwolnione są z opłat na ścieżki płatne po RPN
możliwość bezpłatnego skorzystania ze zbiorów bibliotecznych w bibliotece RPN
w OEM RPN w Zwierzyńcu
fotoreportaż z przebiegu modułu na płytach CD/innych nośnikach pamięci
2. dojazd uczestników reprezentujących szkołę odbywa się na koszt szkoły lub koszt
własny uczestników
X. Postanowienia końcowe:
1. uczestnictwo w module edukacyjnym jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego
regulaminu
2. wyłączne prawo do wskazania zwycięskiej reprezentacji szkoły przysługuje komisji jury
powołanej przez organizatora
3. uczestnicy modułu edukacyjnego wyrażają zgodę na publikowanie danych osobowych
zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997 r. o ochronie danych osobowych z późniejszymi
zmianami (Dz. U Nr 133 poz. 883). Administratorem danych osobowych będzie
Organizator. Ponadto uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na opublikowanie swojego
imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania oraz informacji o otrzymanej nagrodzie
na stronach internetowych Organizatora i w publikacjach wydawniczych oraz w innych
środkach masowego przekazu, na potrzeby związane z podaniem wyników modułu
edukacyjnego
4. uczestnikom modułu edukacyjnego przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych
oraz ich poprawiania, z zachowaniem praw autorskich
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5. regulamin konkursu znajduje się do wglądu w siedzibie Organizatora: Roztoczański Park
Narodowy, ul. Plażowa 2, 22-470 Zwierzyniec oraz na stronie internetowej
www.roztoczanskipn.pl.
6. zgodnie z art. 30 ust.1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z 26 lipca
1991 roku, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68, pobiera się zryczałtowany podatek
dochodowy w wysokości 10% wygranej lub nagrody. Przed odebraniem nagrody głównej
(o wartości przekraczającej jednorazowo 760,00 zł brutto). Zwycięzca zobowiązany jest
do uiszczeniu w kasie Organizatora podatku od wartości nagrody w wysokości 10%
wartości nagrody.
7. organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu modułu
edukacyjnego „Roztaczamy swoje horyzonty”oraz do dokonywania zamian oraz terminów
i miejsca organizacji warsztatów w każdym momencie jego trwania
8. głównym fundatorem nagród rzeczowych oraz wycieszki do Gorczańskiego Parku
Narodowego jest Roztoczański Park Narodowy, Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa
sp. z o.o.
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