Nadleśnictwo Mrągowo

Regulamin konkursu z wiedzy leśnej
1. Organizatorzy
Nadleśnictwo Mrągowo, Starostwo Powiatowe w Mrągowie
2. Cel konkursu:
- edukacja przyrodniczo-leśna dzieci;
- podniesienie poziomu wiedzy uczestników dotyczącej: warstwowej budowy
lasu, podstawowych rodzimych gatunków drzew, krzewów i runa leśnego, co
leśnik robi w lesie;
- poznanie przez uczestników walorów terenów leśnych;
- zapoznanie z problematyką zanieczyszczenia powietrza i zachęcenie do
podejmowania działań na rzecz jego ochrony.
3. Warunki uczestnictwa
3.1 Konkurs wiedzy leśnej jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych
z powiatu mrągowskiego z klas 4-6. Uczestnicy zgłaszani są do konkursu w
formie pisemnej przez nauczyciela–opiekuna, który w dniu konkursu stawi
się razem z uczniami.
3.2 Zgłoszenia
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telefonu 530 995 221.
3.3 Konkurs zostanie rozstrzygnięty w 3 kategoriach:
- 4. klasa szkoły podstawowej
- 5. klasa szkoły podstawowej
- 6. klasa szkoły podstawowej.
W każdej kategorii zostanie przyznane I, II i III miejsce.
3.4 Ilość osób mogących wziąć udział w konkursie to 1 dziecko w kategorii
wiekowej z każdej szkoły podstawowej.
3.5 Zakres wiedzy sprawdzanej podczas konkursu:

Nadleśnictwo Mrągowo ul. Warszawska 49, 11-700 Mrągowo
tel.: +48 89 741 22 36, fax: +48 89 741 22 37, e-mail: mragowo@olsztyn.lasy.gov.pl

www.lasy.gov.pl

- Rozpoznawanie zwierząt leśnych, znajomość preferencji pokarmowych,
miejsc zimowania, przebywania i wychowywania młodych (ssaki, ptaki,
gady, płazy)
- Rozpoznawanie

roślin:

gatunki drzew i krzewów lasotwórczych,

podstawowe gatunki roślin zielnych, sposoby rozprzestrzeniania się nasion
- Warstwowa budowa lasu;
- Formy ochrony przyrody: Park Narodowy, rezerwat, obszar Natura 2000
- Praca leśnika
- Ochrona przeciwpożarowa lasu
- Zastosowanie drewna
- Działania służące ochronie powietrza
- Podział zanieczyszczeń powietrza
- Źródła i skutki zanieczyszczeń powietrza
3.6 Konkurs odbędzie się na ścieżce edukacyjnej w Borowie w postaci spaceru
terenowego z przystankami, gdzie należy rozwiązać zadania z zakresu
wiedzy leśnej. Na podstawie ilości punktów zostaną wyłonieni zwycięzcy (3
miejsca) w poszczególnych kategoriach. Nagrody zostaną wręczone pod
wiatą edukacyjną w Borowie. Termin konkursu to 1.10.2021 r., start o
godzinie 9.00. Termin zgłaszania uczestnictwa w konkursie to 24.09.2021 r.
3.7 Transport dzieci z Mrągowa do Borowa i z powrotem zostanie zapewniony
przez Nadleśnictwo. Odjazd autokaru z parkingu przy Mrongowiusza 1A
(dawny Plac Rocha) ok. godziny 8.30. Powrót dzieci do Mrągowa na
parking przy ulicy Mrongowiusza 1A ok. godziny 15. Godziny mogą ulec
zmianie,
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organizujące dojazd samodzielnie proszone są o poinformowanie o tym
organizatora.
3.8 Nadleśnictwo zapewni jedzenie na miejscu w postaci kiełbasek z ogniska,
pieczywa oraz napojów.
3.9 Zobowiązuje się szkoły do wyznaczenia jednego nauczyciela-opiekuna dla
dzieci z każdej szkoły.
3.10 Osoba z Nadleśnictwa Mrągowo odpowiedzialna za organizację
konkursu:
Gabriela Ulewicz, gabriela.ulewicz@olsztyn.lasy.gov.pl, tel: 530 995 221
3.11 Dzieci, które zgłoszą się do konkursu, są zobowiązane dostarczyć
pisemną zgodę rodziców na udział w konkursie rozgrywanym na terenie

leśnictwa Borowo. Zgody należy przekazać organizatorowi konkursu w dniu
konkursu. Dzieciom należy zapewnić odpowiedni do pogody ubiór
(wygodne buty sportowe, a w przypadku deszczu kurtka przeciwdeszczowa
oraz ubiór na przebranie).
3.12 Nadleśnictwo Mrągowo oraz Starostwo Mrągowskie sfinansuje 9 nagród
dla zwycięzców oraz upominek dla każdego uczestnika konkursu.
4. Postanowienia końcowe:
4.1 Zgłoszenie na konkurs jest jednoznaczne z przyjęciem regulaminu.
4.2.Nadleśnictwo Mrągowo informuje, że od postanowień komisji nie
przysługuje odwołanie.
4.3.Podatek od nagród zapłacą organizatorzy konkursu.

