Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych
Zespół ds. projektu LIFE

REGULAMIN

Konkurs dla uczniów szkół podstawowych na realizację projektu edukacyjnego
„Rybołów, ptak naszych jezior” realizowanego w roku szkolnym 2020/2021.
Projekt ma na celu wzrost wiedzy oraz zaangażowania uczniów szkół podstawowych w działania mające
na celu ochronę rybołowów oraz innych ptaków drapieżnych.
Konkurs organizowany jest w związku z realizacją projektu pt.: „Ochrona rybołowa Pandion haliaetus na
wybranych obszarach SPA Natura 2000 w Polsce LIFEPandionPL” nr LIFE15 NAT PL000819,
współfinansowanego ze środków Komisji Europejskiej w ramach Programu LIFE, Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe i
Komitetu Ochrony Orłów.
§1
Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa zasady organizacji konkursu „Rybołów – ptak naszych jezior” zwanego w
dalszej części Konkursem.
2. Organizatorem Konkursu jest Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych, Zespół ds. projektu
LIFE.
3. Organizacja konkursu jest oparta na współpracy ze szkołami podstawowymi uczestniczącymi w
Konkursie.
§2
Cel i tematyka konkursu
1. Celem konkursu jest rozpowszechnienie wiedzy o występowaniu, biologii i zagrożeniach dla
populacji rybołowów Pandion haliaetus w Polsce oraz o konieczności ochrony środowiska w
jakim rybołowy żyją.
2. Zakres tematyczny Konkursu obejmuje wiedzę z zakresu: biologii rybołowów, behawioru
rybołowów, znaczenia ptaków drapieżnych w środowisku, ochrony miejsc występowania
rybołowów oraz akwenów gdzie rybołowy polują.
§3
1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych z klas 4-8 na terenie Polski.
2. Udział w konkursie biorą zespoły uczestników liczące od dwóch do pięciu uczniów zgłoszone
przez nauczycieli (opiekunów projektów), zwane dalej „Zespołami”. Każdy zespół może
nadesłać jedną pracę.
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3. Opiekun projektu (nauczyciel) pełni rolę wsparcia zespołu w sprawach wymagających
interwencji, ale nie bierze bezpośrednio udziału w pracach obejmujących wykonanie projektu.
4. Rodzice/Opiekunowie prawni uczestników oświadczają, że ich podopieczni są współautorami
nadesłanej pracy i nie naruszają praw osób trzecich, w szczególności ich majątkowych i
osobistych praw autorskich.
§4

1.
2.

3.

4.

Realizacja zadania konkursowego
Każdy zespół samodzielnie przygotowuje swoją pracę konkursową pod opieką i przy wsparciu
nauczyciela.
Prace konkursowe muszą być zgodne z zasadami poprawności językowej oraz zgodne z
obowiązującymi przepisami prawa. W trakcie ich wykonywania nie może też dochodzić do
naruszania obowiązujących przepisów prawa.
Pracę konkursową należy wykonać w formie elektronicznej i przekazać na płycie DVD lub za
pośrednictwem Wetranser (DGLP nie odpowiada za problemy techniczne z przesłanymi
plikami), lub w formie papierowej. Jeden zespół może wykonać jeden projekt.
Tematyka prac
a. Mieszkanie dla rybołowa – reklama telewizyjna (video) zachęcająca rybołowy do
zamieszkania w nowym domu, czyli sztucznym gnieździe wybudowanym w trakcie
projektu ochrony rybołowów (przykładowe informacje:
https://spychowo.olsztyn.lasy.gov.pl/aktualnosci//asset_publisher/1M8a/content/mieszkanie-do-wziecia- )

5. Prace należy przesłać na adres Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.
§5
Harmonogram Konkursu
1. Termin nadsyłania prac wraz ze zgłoszeniami udziału zespołów w konkursie do 25 listopada
2020 r.
2. Zgłoszenia przesyłane są elektronicznie przy użyciu formularza ze strony internetowej
rybolowy.pl
3. Formularz musi być podpisany przez nauczyciela (Opiekuna zespołu) i zaakceptowany pisemnie
przez Dyrektora Szkoły. Przyjmujemy do 5 zgłoszeń od 5 zespołów z każdej ze szkół.
4. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenia opiekunów o samodzielności wykonania pracy
konkursowej przez zespoły i przeniesieniu praw autorskich na Dyrekcję Generalną Lasów
Państwowych (załącznik nr. 1 ).
5. Nadesłana wraz ze zgłoszeniem praca musi zawierać następujący opis: nazwa szkoły,
informacja o klasie, do której uczęszczają członkowie zespołu, ich imiona i nazwiska oraz imię i
nazwisko opiekuna.
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6. Zgłoszenia oraz prace konkursowe, które wpłyną po terminie, nie będą uwzględniane w
Konkursie (decyduje data wpływu).
7. Wybór nagrodzonych i wyróżnionych prac nastąpi do 10 grudnia 2020 r.
8. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną nie później niż do 10 grudnia 2020 r. Wyniki opublikowane
zostaną na stronie rybolowy.pl.
9. Szkoły, których uczniowie zostali nagrodzeni, otrzymają pisemną informację o przyznaniu
nagrody.
§6
Organizacja
1. Nadesłanie prac konkursowych do organizatorów jest równoznaczne z akceptacją i wyrażeniem
zgody na zapisy regulaminu.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia i prace konkursowe, które nie dotarły z
przyczyn niezależnych od niego.
3. W zamian za przyznane nagrody i wyróżnienia Organizator zastrzega sobie prawo do
wykorzystania nagrodzonych i wyróżnionych prac konkursowych w całości lub we fragmentach
poprzez:
a. umieszczenie ich na stronie internetowej projektu www.rybolowy.pl,
innych stronach internetowych prezentujących projekt „Ochrona rybołowa Pandion,
haliaetus na wybranych obszarach Natura 2000 w Polsce”,
b. umieszczenie w materiałach informacyjnych projektu,
c. umieszczenie publikacjach przygotowanych w trakcie realizacji projektu lub
omawiających, realizację i wyniki projektu,
d. wprowadzanie do pamięci komputera, kopiowania i nagrywania na nośnikach na co
opiekunowie prawni uczestników konkursu wyrażają zgodę, podpisując oświadczenie o
przeniesieniu praw autorskich,
4. Organizator zastrzega sobie prawo publikowania i przetwarzania imion, nazwisk oraz
wizerunku laureatów Konkursu, na co wyrażają zgodę opiekunowie oraz prawni uczestników
konkursu.
§7
Powołanie komisji konkursowej
1. Komisja Konkursowa zostanie powołana przez organizatora Konkursu. Skład komisji zostanie
ogłoszony na stronie www.rybolowy.pl
2. Zadaniem Komisji jest ocenienie nadesłanych prac konkursowych, przygotowanie listy
rankingowej oraz wybór najlepszych prac.
3. Prace będą oceniane według następujących kryteriów:
a. zgodność z zagadnieniem,
b. wartość edukacyjna,
c. wartość wizualna.

Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych
Zespół ds. projektu LIFE
4. Komisja obraduje w trybie zdalnym. Każdy z członków Komisji przyznaje od 1 do 10 punktów,
dla każdego kryterium. Łączna ilość zdobytych punktów decyduje o miejscu na liście
rankingowej.
5. Przewodniczący Komisji w terminie do 10 grudnia 2020 r. przekaże Dyrektorowi Generalnemu
LP listę rankingową.
§8
Przyznanie nagród
1. Fundatorem nagród jest Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych – beneficjent projektu LIFE
2. Nagrody zostaną przyznane dla 5 najlepszych zespołów wyłonionych przez Komisję
Konkursową.
3. Zespoły, które zajmą I-V miejsce otrzymają rzeczowe nagrody indywidualne
4. W konkursie mogą zostać przyznane wyróżnienia.
5. Decyzja Komisji Konkursowej w sprawie przyznania nagród lub wyróżnień jest ostateczna i nie
przysługuje od niej odwołanie.
6. Zwycięzcy nie mogą zrzec się nagród na rzecz osób trzecich.
§9
Dane osobowe
1. Dane osobowe będą wykorzystywane zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych
osobowych.
2. Dane będą przechowywane w bazie projektu.
3. Dane zdobywców nagród i wyróżnień Konkursu: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania
reprezentowana szkoła, informacje o zajętym miejscu lub wyróżnieniu zostaną umieszczone na
stronach internetowych Organizatora.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania błędnych danych osobowych przez
Uczestnika.
§ 10
Uwagi końcowe
1. Organizator nie zwraca dostarczonych prac.
2. Nadesłanie wypełnionego Formularza Zgłoszenia do Konkursu równoznaczne jest z pełną
akceptacją niniejszego regulaminu.
3. Regulamin dostępny jest na stronie www.rybolowy.pl
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania i publikacji.
5. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.

