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KONKURS WIEDZY O JEZIORZE GAŁĘŹNYM 
DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

W RAMACH PROJEKTU „TAJEMNICE JEZIORA GAŁĘŹNEGO”

Uczniowie Gimnazjum nr 1 w Kościerzynie realizujący projekt  Tajemnice Jeziora Gałęźnego 
mają zaszczyt  zaprosić  uczniów kościerskich szkół  podstawowych do udziału w konkursie 
wiedzy o Jeziorze Gałęźnym.

CELE KONKURSU:

- poznanie historii i legend związanych z Jeziorem Gałęźnym, 
- poznanie flory i fauny jeziora,
- zdobywanie i pogłębianie wiedzy dotyczącej bioróżnorodności jeziora oraz jego 
zagrożeń,
- kształtowanie poczucia jedności ze środowiskiem naturalnym Jeziora Gałęźnego.

ORGANIZATOREM KONKURSU JEST:

Gimnazjum nr 1 w Kościerzynie, ul. M. C. Skłodowskiej 19, 83-400 Kościerzyna, 
Tel. 58 686 34 34     fax. 58 686 84 45

TERMINY:
- etap szkolny  - 10 kwietnia 2013r., godzina 14:00,
-  etap  miejski  -  17  kwietnia  2013r.,  godzina  14:00  w  ZSP  nr1  w  Kościerzynie,  
ul.M.C.Skłodowskiej 19,
-  ogłoszenie  wyników konkursu i  wręczenie  nagród podczas  powiatowych obchodów 
Międzynarodowego Dnia Ziemi (22 kwietnia 2013r.),
-  o  wynikach  konkursu  laureaci  zostaną  powiadomieni  telefonicznie,  poprzez  swoją 
macierzystą szkołę.

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE:
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej.
2. Konkurs jest dwuetapowy.
3. Etap szkolny szkoły przeprowadzą we własnym zakresie, korzystając z materiałów, zadań 
i kart odpowiedzi dostarczonych przez organizatora.
4. Do 8 kwietnia 2013 r. (poniedziałek), do godz. 14:00 prosimy telefonicznie lub e-mailem 
podać liczbę uczniów zgłoszonych do eliminacji szkolnych.
5. Zadania na każdy z etapów przygotuje organizator konkursu.
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6. Zadania konkursowe, karty odpowiedzi, klucz odpowiedzi, druk protokołu (Załącznik nr 
2) i „Karty zgłoszenia” (Załącznik nr 1) zostaną dostarczone do godz. 12:00 w dniu konkursu (10 
kwietnia 2013r.),
7. Do drugiego etapu (miejskiego) szkoła może wytypować maksymalnie 3 uczniów.
8. Zgłoszenie  uczniów  do  etapu  miejskiego  (protokół  z  eliminacji  szkolnych)  prosimy 
dostarczyć do sekretariatu ZSP nr 1  w Kościerzynie, do 15 kwietnia 2013 r., (do godz. 14:00).
9. W eliminacjach miejskich uczniowie będą rozpoznawać dodatkowo organizmy roślinne 
  i zwierzęce na podstawie ilustracji.
10. Uczestnicy  przygotowują  się  w oparciu  o  materiały  dostarczone  przez  organizatorów 
konkursu:
a) informacje (Załącznik nr 3)
b) prezentacja (Załącznik nr 4)
11. Rozstrzygnięcie  konkursu  i  wręczenie  nagród  odbędzie  się  podczas  powiatowych 
obchodów Międzynarodowego Dnia Ziemi dnia 22 kwietnia 2013r. 

12. Fundatorem  nagród  jest  Wojewódzki  Fundusz  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki 
Wodnej w Gdańsku.

POSTANOWIENIE KOŃCOWE:
1. Każdy  uczeń,  który  zgłosi  chęć  udziału  w  konkursie,  zobowiązany  jest  przedłożyć 

Szkolnej Komisji  Konkursowej czytelnie wypełnioną  „Kartę zgłoszenia”, stanowiącą 
Załącznik nr 1 do regulaminu, podpisaną przez dyrektora szkoły, do której uczęszcza 
uczeń i przez rodzica (prawnego opiekuna). Podpis rodzica automatycznie jest zgodą 
na uczestnictwo dziecka w konkursie i  na przetwarzanie  jego danych na potrzeby 
konkursu.

2. Wszystkie  materiały  dotyczące  konkursu  znajdują  się  na  szkolnej  stronie 
www.zsp1koscierzyna.pl 

Zapraszamy!
Na zwycięzców czekają nagrody!
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Załącznik nr 1
KONKURS WIEDZY O JEZIORZE GAŁĘŹNYM 

W RAMACH PROJEKTU „TAJEMNICE JEZIORA GAŁĘŹNEGO”

KARTA ZGŁOSZENIA

Imię i nazwisko ucznia:  ..........................................................................................................................., 

klasa: ……................

Szkoła / Placówka (dokładny adres, telefon, e - mail, fax)

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

OŚWIADCZENIE  RODZICA LUB OPIEKUNA PRAWNEGO 
Wyrażam zgodę na udział dziecka (imię i nazwisko dziecka) 

…………………………………............................................................................................................................. ,
w konkursie wiedzy organizowanym przez Gimnazjum nr 1 w Kościerzynie. Oświadczam, że akceptuję 
regulamin konkursu.

............................................................
              data i czytelny podpis

Zgodnie z art. 23. ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. Z 1999r. nr 133, poz. 883 z 
późn.  zm.)  wyrażam zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych  przez  organizatora  na  potrzeby 
konkursu.

.............................................................

                 data i czytelny podpis

  

Pieczątka szkoły   Podpis i pieczęć dyrektora szkoły 
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