REGULAMIN
Terenowy Turniej Ekologiczny
„Wędrówka przez bory” IX edycja
Ładza, 24 października 2018 r.
I. Organizatorzy:
Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych - Oddział Stobrawskiego Parku Krajobrazowego
II. Czas i miejsce finału Turnieju:
Finał odbędzie się dnia 24 października (środa) br.
Trasa: okolice miejscowości Ładza
Rozpoczęcie o godz. 9:00 w Ładzy przy siedzibie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego .
Przewidywane zakończenie o godz. 14:00 w Ładzy przy siedzibie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego.
III.

Cel:

-

zdobywanie i pogłębianie wiedzy o Stobrawskim Parku Krajobrazowym

-

poszerzenie praktycznej wiedzy z zakresu ochrony przyrody i środowiska

-

rozbudzanie zamiłowania oraz szacunku do przyrody

-

pogłębianie wiedzy przyrodniczej

-

doskonalenie umiejętności posługiwania się mapą i orientowania w terenie

-

integracja wewnątrz grupy, integracja międzyszkolna uczniów

-

poszerzenie grona znajomych o podobnych (przyrodniczych) zainteresowaniach

IV. Uczestnictwo:
W Turnieju mogą wziąć udział:
1)

szkoły podstawowe z gmin położonych na terenie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego,

2)

w przypadku stwierdzenia wolnych miejsc, po upływie terminu nadsyłania zgłoszeń,
Organizator może (lecz nie musi) dopuścić do Turnieju inne szkoły podstawowe z terenu
województwa opolskiego.

Opiekunowie prawni (najczęściej rodzice) wyrażając zgodę na uczestnictwo ucznia w konkursie
jednocześnie wyrażają zgodę na przetwarzanie jego (uczestnika) danych osobowych, podpisując
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oświadczenie zamieszczone w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

Limit miejsc
Z uwagi na specyfikę Turnieju (pokonywanie trasy w odstępach czasowych, co znacznie wydłuża
sumaryczny

czas

trwania

całego

Turnieju)

ilość

miejsc

zostaje

ograniczona

do 15 szkół (45 uczestników). O przyjęciu na Turniej decyduje kolejność zgłoszeń.
Eliminacje szkolne
Szkoły są zobowiązane do

przeprowadzenia eliminacji, podczas których zostanie wybrany

3-osobowy zespół reprezentujący szkołę, składający się z uczniów klas V - VI. Zespoły te wezmą udział
w finale Turnieju.
V. Zgłoszenia - do 12.10.2018
Szkoły chcące wziąć udział w turnieju zobowiązane są do wysłania pisemnego zgłoszenia (załącznik nr
2) na adres e-mail: spk@zopk.pl lub a.frankiewicz@zopk.pl podając imiona i nazwiska uczniów
reprezentujących szkołę, imię i nazwisko opiekuna wraz z kontaktowym mailem i nr telefonu
komórkowego, w nieprzekraczalnym terminie – do 12 października (piątek) br. W przypadku zmian w
składzie drużyny prosimy o informację pisemną (e-mail) najpóźniej dwa dni przed datą Turnieju. W razie
pytań i wątpliwości prosimy o kontakt:
tel. (77) 469-35-50, e-mail: spk@zopk.pl lub a.frankiewicz@zopk.pl
VI.

Przebieg finału Turnieju Ekologicznego (godziny orientacyjne):

1. Rozpoczęcie o godzinie 9:00 w Siedzibie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego w Ładzy - przywitanie
i zaznajomienie z zasadami turnieju oraz przypomnienie regulaminu.
2. Start finału – ok. godziny 9:30 wychodzi pierwsza drużyna. Przewidziany czas przejścia od startu do
mety wszystkich drużyn to około 3-4 godziny.
3. Około godziny 13:00 – praca komisji, podliczanie punktów.
4. Około godziny 13:00 – poczęstunek dla uczniów.
5. O godz.13:45 – ogłoszenie wyników i rozdanie nagród.
6. Przewidziany koniec imprezy o godzinie 14:00.
Uczestnicy finału TTE rozwiązywać będą zadania w terenie w zakresie wybiegającym poza podstawowy
program nauczania i tematyce oscylującej wokół: przyrody (rośliny i zwierzęta, siedliska, krajobraz,
ekosystemy itp.), geologii, geografii, ekologii, ochrony środowiska, form ochrony przyrody (park
krajobrazowy i inne), zabytków Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. Oceniana będzie głównie wiedza
z tych tematów, ale także logiczne myślenie oraz spostrzegawczość.
VII.

Zasady ogólne:

3. Grupy opuszczają miejsce startu w odstępach ok. 5-min.
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2. Kolejność wyjścia w teren jest losowana przez reprezentanta grupy.
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1. Grupy poruszają się po trasie pod opieką nauczyciela.

4. Wszystkie punkty kontrolne muszą być zaliczone w kolejności oznaczonej na mapie, którą uczestnicy
otrzymają bezpośrednio przed wyjściem.
5. Ocena uzyskana na punkcie kontrolnym jest ostateczna.
6. Opiekunowie nie biorą udziału w rozwiązywaniu zadań konkursowych.
7. W przypadku uzyskania jednakowych not, przeprowadzona zostanie dogrywka (dla miejsc I-III).
8. Najlepsza drużyna wygrywa dla swojej szkoły statuetkę i otrzymuje tytuł „Stobrawski Ekolog 2018”
9. Drużyna, pod opieką nauczyciela, musi posiadać:
- apteczkę i kompas
- obuwie i ubiór turystyczny (w razie niepogody płaszcz przeciwdeszczowy).
- usztywnioną podkładkę, oraz przybory do pisania i mierzenia (linijka).
VIII. Nagrody:


zwycięska szkoła otrzymuje puchar lub statuetkę „Stobrawski Ekolog 2018”, a poszczególni
członkowie drużyny - medale



dla zdobywców pierwszych 3 miejsc przewidziane są dyplomy i atrakcyjne nagrody rzeczowe



dla pozostałych uczestników – dyplomy i upominki

IX. Postanowienia końcowe:
Uczestnicy Turnieju dojeżdżają do miejsca finału na własny koszt. Reprezentacje szkół przyjeżdżają pod
opieką

nauczyciela/opiekuna.

W

przypadku

nie

pojawienia

się

którejś

z drużyn do godziny 9.15, przy jednoczesnym braku kontaktu, zostaje ona wykluczona
z Turnieju.
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczestników w czasie dojazdu do
miejsca

Turnieju

i

w

czasie

jego

trwania

oraz

w

czasie

powrotu

uczestników

do szkół. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników ponoszą osoby wyznaczone przez szkoły.
W przypadku bardzo niesprzyjającej pogody Turniej może zostać przez Organizatorów odwołany i
przeniesiony na inny dzień. O ewentualnym przeniesieniu Turnieju na inny dzień opiekunowie zostaną
powiadomieni
w

mailowo

lub

telefonicznie

wg

danych

podanych

formularzu zgłoszenia. W przypadku ich braku Organizator nie ponosi odpowiedzialności za

nieprzekazanie

informacji.

Przysłanie

zgłoszenia

na

TTE

jest

jednoznaczne

z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian

Strona

Załączniki:
1. Karta zgłoszenia szkoły
2. Zgoda i oświadczenia rodzica lub opiekunów prawnych

3

w Regulaminie.

