Projekt „Głos mają ryby. Ochrona dziedzictwa kulturowego i bioróżnorodności w środowiskach wodnych
w Muzeum Wsi Opolskiej i na terenie Śląska Opolskiego” w ramach RPO WO na lata 2014 –2020,
Oś priorytetowa V, Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego,
działanie 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej.

ZGODA OPIEKUNA PRAWNEGO (RODZICA) NA UDZIAŁ MAŁOLETNIEGO
w Akcji edukacyjnej „Ferie z Parkami” organizowanej przez Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych
I.

II.

III.

Wyrażam zgodę na udział __________________________________________ (imię i nazwisko) wiek: __________
adres: _____________________________________________________________________________________
w Akcji edukacyjnej „Ferie z Parkami” zgodnie z Regulaminem Akcji, z którym zapoznałem się i akceptuję jego
warunki.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Akcji danych osobowych Małoletniego, o którym mowa w
pkt I w celu przeprowadzenia Akcji oraz doręczenia upominków / nagród. Jednocześnie oświadczam, że jestem
świadomy dobrowolności podania danych oraz że zostałem poinformowany o administratorze danych osobnych,
prawie wglądu do podanych danych oraz możliwości ich poprawiania.
Wyrażam zgodę na publikację prac (rysunku, wiersza, rymowanki, hasła) nadesłanych w ramach Akcji do
Organizatora, wraz z podaniem imienia i nazwiska Małoletniego ich autora, na stronach internetowych
Organizatora (www.zopk.pl i facebbok’u) w celu ogłoszenia informacji o przeprowadzonej Akcji edukacyjnej.

__________________________________
Miejscowość i data

___________________________________________________
Czytelny podpis opiekuna prawnego (rodzica) Uczestnika Akcji

CZĘŚĆ FILMOWA - STOBRAWSKI PK
I.
Obejrzyj film: https://www.youtube.com/watch?v=fGulyGQxRvI i odpowiedz na pytania:
1. Jak nazywa się roślina wodna z rodziny jaskrowatych, kwitnąca na biało, a rosnąca w Budkowiczance? „Kiedy
kwitnie, zdaje się, że cała rzeka kwitnie” ______________________________________________________
2. Która z kaczek przedstawionych na filmie zakłada gniazda w dziuplach drzew? _________________________
3. Jakie gatunki roślin znajdziemy w wiosennym „kwietnym dywanie” lasów grądowych? Wymień trzy z
pokazanych na filmie. ______________________________________________________________________
4. Jaki gatunek rośliny polującej na owady możemy znaleźć w borach bagiennych Stobrawskiego Parku
Krajobrazowego? _________________________________________________________________________
5. Podaj 5 miejscowości z ciekawymi zabytkami położone na terenie Parku a wymienione na filmie.
Odp. ___________________________________________________________________________________
II.
Rysunek prosimy dołączyć jako zdjęcie lub skan w mailu lub przesłać pocztą tradycyjną na adres podany poniżej.
III.
Wiersz, rymowanka lub hasło promocyjne:
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
CZĘŚĆ TERENOWA (do wykonania część lub całość - 5 lub 15 zadań; opis tras i zadań w dodatkowych załącznikach)

Trasa I

Trasa II

Trasa III

1. ……………………………………….….……

6. …………….…………………………….……

11. .………………….……………………….……

2. …………………………………………..……

7. …………………..……………………….……

12. ………………….……………………….……

3. ……………………………………….….……

8. ……………………..…………………….……

13. ………………….……………………….……

4. …………………………………………..……

9. ……………………….………………….……

14. ………………….……………………….……

5. …………………………………………...……

10. ………………………….……………….……

15. ……………………….………………….……
……………………………………………………….

Wysłać do 17 stycznia 2021 na e-mail: konkurs.zopk@gmail.com z dopiskiem: FERIE Z PARKAMI SPK
lub pocztą tradycyjną na adres: ZOPK, Stobrawski Park Krajobrazowy, ul. Reymonta 3, 46-034 Pokój

