
REGULAMIN KONKURSU 

pt. Puszcza Biała i okolice – walory przyrodnicze i turystyczne  

§ 1 Cele  konkursu 

1. Poszerzenie wiedzy na temat walorów przyrodniczych i turystycznych regionu Puszczy 

Białej wśród młodzieży. 

2. Zebranie różnego rodzaju informacji i materiałów dotyczących tematyki konkursu.  

3. Przygotowanie prac konkursowych w formie prezentacji/filmów lub albumów. 

4. Wyeksponowanie specyficznych walorów przyrodniczych i kulturowych regionu Puszczy 

Białej. 

§ 2 Organizator konkursu 

1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie, 

ul. Jana Matejki 9, 07-200 Wyszków, tel. 29 7429327, e-mail zs3@zs3-wyszkow.pl 

(zwany dalej organizatorem). 

2. Współorganizatorzy: Nadleśnictwa Wyszków i Ostrów Mazowiecka oraz Stowarzyszenie 

Przyjaciół Wyszkowa, Puszczy Białej i Kamienieckiej. 

§ 3 Uczestnicy konkursu 

Adresatami konkursu są uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu 

wyszkowskiego oraz powiatów ościennych.  

§ 4 Warunki uczestnictwa  

1. Każda szkoła może zgłosić do udziału w konkursie maksymalnie jedną 3-osobową 

drużynę poprzez przesłanie jej pracy (prezentacja multimedialna/film lub album) wraz z 

odpowiednim formularzem zgłoszeniowym (wzór – w załączeniu do regulaminu) na adres 

organizatora.  

2. Pracą wraz  z formularzem zgłoszeniowym można wysłać również w wersji 

elektronicznej na e-mail organizatora. 

3. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestników regulaminu. 

§ 6 Terminy 

1. Przesłanie do szkół informacji ws. konkursu – październik 2017 r. 

2. Zgłoszenie prac  konkursowych – do 22.11.2017 r. 

3. Przekazanie informacji o finale konkursu wyróżnionym szkołom – do 30.11.2017 r. 

4. Przeprowadzenie finału konkursu (w dwóch etapach) i ogłoszenie wyników w siedzibie 

organizatora – do 12.12.2017 r.  

 

§ 7 Organizacja konkursu 

 

1. Uwagi odnośnie formy oraz kryteria oceny prac: 

 Prezentacja multimedialna i film powinny być edytowalne za pomocą ogólnodostępnego 

oprogramowania. 
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 Wydrukowany lub odręcznie napisany album ma zawierać poza fotografiami również ich 

krótki opis. 

 Przygotowany materiał powinien odznaczać się oryginalnością; np. nie może być 

wcześniej publikowany. 

 

 Wartość merytoryczna (zgodność z tematem), estetyczna i artystyczna. 

 Oryginalność ujęcia tematu (mile widziany element humoru). 

 Wyeksponowanie specyficznych cech lokalnych zasobów przyrodniczych, turystycznych 

i kulturowych. 

 Walory edukacyjne i poznawcze sporządzonej pracy (możliwość jej wykorzystania). 

 

2. Organizator poinformuje wyróżnione szkoły najpóźniej 10 dni przed finałem konkursu. 

3. Finał konkursu ma formę rywalizacji 3-osobowych zespołów, wyłonionych przez komisję 

konkursową, reprezentujących poszczególne szkoły w dwóch etapach: 

a) Maksymalnie 15-minutowy występ wyróżnionego 3-osobowego zespołu przed komisją 

konkursową – omówienie przygotowanej pracy, wyjaśnienie okoliczności jej powstania, 

dodatkowe informacje (można posłużyć się przyniesionymi przedmiotami lub 

materiałami). 

b) Konkurs wiedzy na temat: Puszcza Biała i okolice – walory przyrodnicze i turystyczne. 

4. Lista lektur dla uczestników finału konkursu wiedzy (pkt 3 b): 

 Strony internetowe związane z tematem, np.: www.lasy.gov.pl ; http://www.wyszkow.warszawa.lasy.gov.pl 

; http://www.ostrow.warszawa.lasy.gov.pl ; www.wyszkow.pl ; http://www.turystyka.wyszkow.pl . 

 Maria Żywirska, Puszcza Biała, jej dzieje i kultura, Warszawa 1973 (2. wyd. Wyszków 2009). 

 Sławomir Wąsik, Ssaki polskie od A do Z, Warszawa 2011. 

 

§ 8 Wyniki konkursu 

1. Decyzja komisji jest ostateczna. 

2. Dla uczestników finału konkursu oraz ich opiekunów przewiduje się nagrody, 

przygotowane przez Nadleśnictwa Wyszków oraz Ostrów Mazowiecka. 

3. Z obrad komisji zostanie sporządzony protokół, który będzie przechowywany w siedzibie 

organizatora. 

4. Wyniki ostateczne zostaną ogłoszone na zakończenie finału konkursu. 

 

§ 9 Postanowienia końcowe 

1. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 

2. Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie przesłanych materiałów zgodnie z celami 

konkursu oraz na zamieszczenie ich imion i nazwisk oraz wizerunku na stronie 

internetowej organizatora.  

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie rozstrzyga organizator.  

4. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej organizatora (www.zs3-

wyszkow.pl).  

5. Dodatkowych informacji udzielają osoby odpowiedzialne ze strony organizatora, tj. 

Agnieszka Zdrojewska i Agnieszka Wydryszek (e-mail: zs3@zs3-wyszkow.pl; 

agnieszka.wd-28@wp.pl ; tel. 880 168 228).  

  

http://www.lasy.gov.pl/
http://www.wyszkow.warszawa.lasy.gov.pl/
http://www.ostrow.warszawa.lasy.gov.pl/
http://www.wyszkow.pl/
http://www.turystyka.wyszkow.pl/
http://www.zs3-wyszkow.pl/
http://www.zs3-wyszkow.pl/
mailto:zs3@zs3-wyszkow.pl
mailto:agnieszka.wd-28@wp.pl


Załącznik do regulaminu konkursu:  

FORMA PRACY  

TYTUŁ   

Data wykonania pracy  

Inne, dodatkowe informacje 

na temat pracy [punkt 

nieobowiązkowy; np. 

okoliczności powstania, 

źródła informacji itp.] 

 

DANE AUTORÓW PRACY (3 OSOBY), SZKOŁY I OPIEKUNA 

1. nazwisko i imię, klasa  

2. nazwisko i imię, klasa  

3. nazwisko i imię, klasa  

Szkoła – nazwa, adres  

Telefon, adres e-mail  

Opiekun – nazwisko i imię  

Miejscowość i data  

Dyrektor szkoły 

(pieczątka i podpis w wersji 

papierowej) 

 

 

 

 

Załącznik-metryczkę wraz z pracą należy dostarczyć do 22.11.2017 roku na adres organizatora lub można wysłać 

również w wersji elektronicznej na e-mail: zs3@zs3-wyszkow.pl 
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