REGULAMIN
OKRĘGOWEGO KONKURSU DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH,
GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH
XXX EDYCJA – 2016/2017

„MÓJ LAS”
I Organizator
Liga Ochrony Przyrody Okręg w Bydgoszczy, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników
Leśnictwa i Drzewnictwa w Warszawie.
II Cele konkursu:
- popularyzowanie wiedzy o ekosystemie lasu,
- planowanie i organizowanie własnej nauki,
- rozwijanie osobistych zainteresowań.
III Adresaci konkursu:
Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Konkurs przeprowadzony jest w następujących kategoriach wiekowych:
o kategoria I – klasy I – III szkoły podstawowej,
o kategoria II – klasy IV – VI szkoły podstawowej,
o kategoria III – młodzież gimnazjów,
o kategoria IV – młodzież szkół ponadgimnazjalnych.
IV Etapy Konkursu:
1. Napisanie pracy konkursowej i przesłanie jej do organizatora konkursu –
do 31 grudnia 2016 r.
2. ZO LOP przesyła do etapu ogólnopolskiego 2 najlepsze prace z każdej
kategorii wiekowej – do 31 stycznia 2017 r.
3. Zakończenie konkursu, wręczenie nagród - do 30 maja 2017 r.
V Tematyka konkursu:
1. DZIEŃ I NOC W LESIE. – I kategoria wiekowa,
2. DRZEWO I JEGO FUNKCJE W PRZYRODZIE. – II kategoria wiekowa,
3. ZNACZENIE DREWNA DLA LASU I CZŁOWIEKA. – III kategoria wiekowa,
4. GOSPODARKA LEŚNA A SUKCESJA NATURALNA – ZA I PRZECIW. – IV
kategoria wiekowa.
VI Zasady konkursu:
1. Prace konkursowe należy wykonać w formie opisowej o objętości do 10 stron
maszynopisu lub 15 stron rękopisu dla II, III, IV kategorii wiekowej. Część opisowa
może być uzupełniona fotografiami, rysunkami, szkicami itp. Do uznania autora pracy
pozostawia się format pracy, oprawę i inne sprawy związane z szatą graficzną, jednak
waga pracy nie może przekraczać 1 kg. Prace w I kategorii wiekowej w formie plakatu
w formacie A3. Wymagane są jedynie podpisy pod rysunkami lub zdjęciami.
2. Wszystkie prace zgłaszane na konkurs powinny być pracami indywidualnymi i
oryginalnymi. Kopiowanie prac innych autorów jest niedopuszczalne.
Tylko w przypadku udziału uczniów szkół specjalnych i integracyjnych, możliwe jest
dopuszczenie prac zespołowych.
3. Prace konkursowe muszą być opatrzone nazwiskiem i imieniem autora lub autorów;
podaniem klasy i wieku autora, dokładnym adresem szkoły, numerem telefonu, faksu,
e-mail. Prosimy również o podanie w pracy imienia i nazwiska nauczyciela – opiekuna
pracy i o e-mail kontaktowy.
4. Do każdej pracy konkursowej należy dołączyć „Oświadczenie o wyrażenie zgody na
przetwarzanie danych osobowych” podpisane przez rodzica uczestnika konkursu.
Druk oświadczenia do pobrania na stronie: www.lop.bydgoszcz.pl
Bez takiego oświadczenia prace nie będą kwalifikowały się do konkursu.
5. Prace konkursowe należy przesłać w terminie do dnia 31 grudnia 2016 r. na adres:
Zarząd Okręgu Ligi Ochrony Przyrody ul. Bernardyńska 6, 85-029 Bydgoszcz.
6. Prace nie będą zwracane autorom.
Zarząd Okręgu LOP
(e-mail: lopbydgoszcz@gmail.com)

w Bydgoszczy

