REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO
„PSZCZELARSTWO W POLSCE"

1.Założenia ogólne
Organizatorem konkursu jest: Zespół Szkół Mechanicznych /mgr Helena Niczyj/, Wojewódzki Związek
Pszczelarzy /prezes Marian Grzywacz/, Koło Pszczelarzy w Santoku / prezes Kazimierz Piniewski/,
Honorowy patronat nad konkursem objął Lubuski Kurator Oświaty.
Sponsorami konkursu są: Urząd Marszałkowski w Zielonej Górze, Wydział Ochrony Środowiska i
Rolnictwa Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., WZP, KP w Santoku,
Konkurs trwa od stycznia 2011r. do finału, który odbędzie się w kwietniu 2012r.
Celem konkursu jest rozbudzenie zainteresowań przyrodniczych, promowanie utalentowanych uczniów
i najlepszych szkół, które uczą miłości do Natury oraz stworzenie możliwości sprawdzenia się w
konfrontacji z uczniami innych szkół.
2.Tematyka
Biologia owadów
Rola owadów w gospodarce
Produkty pszczele (miód, kit, mleczko, jad, pyłek pszczeli)
Rośliny miododajne
Historia pszczelarstwa
3.Warunki uczestnictwa
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów zainteresowanych pszczelarstwem / szkoły
podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne/
Do udziału w konkursie zapraszamy 50 zespołów szkół z terenu województwa lubuskiego. Każda
szkoła biorąca udział w konkursie może zgłosić do drugiego etapu nie więcej niż 3 uczniów.
4.Przebieg konkursu i obowiązujące zasady
Konkurs podzielony jest na dwa etapy: eliminacje oraz finał wojewódzki.
Eliminacje odbywają się w zainteresowanych szkołach, uczestnicy wypełniają test wyboru.
Warunkiem uczestnictwa w drugim etapie jest nadesłanie w terminie do 30 marca 2012r. sprawozdania
z etapu szkolnego.
Etap wojewódzki odbędzie się w Zespole Szkół Mechanicznych w Gorzowie Wlkp.
19 kwietnia 2012r. o godz.1300
Uczestnicy konkursu finałowego wypełniają test otwarty w ciągu 1 godziny.
Koszt przejazdu na konkurs finałowy każdy uczestnik pokrywa we własnym zakresie.
Jury konkursu stanowić będą przedstawiciele organizatorów.
Wręczenie nagród odbędzie się w Zespole Szkół Mechanicznych w Gorzowie Wlkp. ul. Dąbrowskiego
32 w dniu 26 kwietnia 2012r.
Nie wysyłamy nagród, należy odebrać je osobiście.
5.Nagrody
Jury konkursu przyzna następujące nagrody i wyróżnienia:
15-u laureatów otrzyma pamiątkowe dyplomy, książki o tematyce pszczelarskiej, 1 kg miodu, porcję pyłku,
świecę z wosku pszczelego. Dla pierwszych trzech miejsc przewidziana jest dodatkowo nagroda
niespodzianka.
6.Postanowienia końcowe
W sprawach dotyczących konkursu wszelkich informacji udziela H. Niczyj. Kontakt telefoniczny
/0-95/ 723-97-62 w godz. wieczornych.
Organizatorzy

