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K O N K U R S Y   

W PARKU KRAJOBRAZOWYM PUSZCZY ROMINCKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 

 

Tytuł Uczestnicy Opis Terminy 

Konkurs  
„Grzybobranie”   

dzieci, dorośli 

Konkurs polega na dostarczeniu do siedziby Parku dorodnego grzyba z rodzaju: 
borowik, podgrzybek lub koźlarz. Nagrody będą przyznawane w tych trzech 
„grzybowych” kategoriach.  Za najdorodniejszy grzyb komisja uzna ten, który ma 
największy obwód kapelusza.  

dostarczanie grzybów 
16.08.2010-15.10.2010; 

rozstrzygnięcie do 
29.10.2010 

Konkurs na blog  
„Krajobraz 
kulturowy, 

którego 
 nie znacie ” 

 

gimnazja,  
szkoły 

ponadgimn. 

Przedmiotem konkursu jest założenie i prowadzenie w internecie blogu opisującego 
krajobraz kulturowy Ziemi Gołdapskiej, ze szczególnym uwzględnieniem lokalnych 
atrakcji i miejsc mało znanych. Blog ma być prowadzony przez 1 osobę.  
Ma zawierać od 10 do 15 postów. Ocenie podlegać będą treści zawarte w blogu 
między 1 października a 31 grudnia 2010 r. Komisja oceniać będzie: zgodność z 
tematem konkursu oraz treść i formę blogu. Szczegółowy regulamin tego konkursu 
oraz wzór formularza zgłoszenia dostępne są w Parku.   

zgłoszenia 
do 7 dni od daty 
założenia blogu; 

pisanie blogu  
1.10.2010 -  31.12.2010; 

rozstrzygnięcie do 
14.01.2011  

Konkurs wiedzy 
„Poznajemy 

parki 
krajobrazowe 

Polski” 

gimnazja 

Konkurs ogólnopolski, 5-etapowy. Konkurs sprawdza wiedzę z biologii, ekologii, 
geografii oraz znajomości parków krajobrazowych Polski. W pierwszym etapie na 
podstawie testu wyłaniana jest czwórka najlepszych uczniów, którzy tworzą 
drużynę reprezentującą szkołę w następnych etapach.  Szczegółowy regulamin 
tego konkursu oraz wzór formularza zgłoszenia dostępne są w Parku.   

harmonogram 
konkursu zostanie 

podany po 01.10.2010  

Konkurs  
na komiks 

„Rok z życia...” 

kl. IV-VI SP 

Przedmiotem konkursu jest stworzenie krótkiego komiksu opowiadającego o roku  
z życia wybranego zwierzęcia żyjącego w Puszczy Rominckiej. Przed stworzeniem 
komiksu zachęcamy do zapoznania się z życiem i zwyczajami wybranego 
gatunku. Komiks ma być przedstawiony na jednej stronie arkusza formatu A3 lub 
A4.  Obrazki i napisy mają być czytelne. Nad komiksem należy zamieścić 
odpowiedni tytuł (np. „Rok z życia mrówki”, „Rok z życia wilka”). Na odwrocie 
pracę należy podpisać. Komiks ma być pracą indywidualną. Oceniane będzie 
ujęcie tematu, poprawność merytoryczna, wykonanie,  pomysł.  

przysyłanie prac do 
15.10.2010, 

rozstrzygnięcie do 
29.10.2010 
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Konkurs 
recytatorsko-

inscenizacyjny  
„Idzie zima” 

przedszkola, 
kl. I-III SP 

Podczas konkursu, który odbędzie się w siedzibie Parku, uczestnicy recytują 
wiersze poświęcone zimowej przyrodzie. Recytacja powinna być połączona  
z mini-inscenizacją. Wiersz można recytować indywidualnie lub parami.  
Oceniane będą: deklamacja wiersza i elementy inscenizacji (mimika, gesty, strój,  
rekwizyty itp.).  

zgłoszenia do  
22.10.2010,  

konkurs  
17.11.2010  

Konkurs  
na wykonanie  

torby 
ekologicznej 

gimnazja 
i szkoły 

ponadgimna-
zjalne 

Przedmiotem konkursu jest samodzielne opracowanie i wykonanie torby 
ekologicznej, czyli wielokrotnego użytku. Przyjmujemy torby wykonane indywi-
dualnie. Ocenie podlegać będzie wykonanie, pomysł i funkcjonalność.  
Po rozstrzygnięciu konkursu i zaprezentowaniu prac na wystawie pokonkursowej,  
torby zostaną zwrócone ich autorom.    

przysyłanie prac do 
18.02.2011, 

rozstrzygnięcie do 
04.03.2011 

Konkurs wiedzy 
„Mały Strażnik  

Parku” 

IV-VI SP 

Konkurs w formie turnieju. Szkoły zgłaszają od jednego do trzech uczestników, 
którzy indywidualnie będą walczyć o tytuł i odznakę Małego Strażnika Parku 
2011. Podczas turnieju oceniana będzie ogólna znajomość zagadnień 
przyrodniczych, ekologicznych, wiedza z zakresu zachowania się na terenach 
chronionych oraz znajomość Parku. Po pisemnym zgłoszeniu uczestników 
przesyłamy wykaz zagadnień. Konkurs odbędzie się w siedzibie Parku.  

zgłoszenia do  
18.02.2011, 

konkurs  
16.03.2011 

Konkurs wiedzy 
„Łamigłówki 

przyrodnicze” 

I-III SP 

Konkurs drużynowy w formie turnieju. Szkoła zgłasza od 1 do 3 trzyosobowych 
drużyn, których zadaniem będzie rozwiązywanie zagadek, rebusów, układanek 
oraz odpowiadanie na pytania. Konkurs sprawdza podstawową wiedzę  
o przyrodzie Polski i jej ochronie. Po zgłoszeniu uczestników przesyłamy wykaz 
zagadnień. Konkurs odbędzie się w siedzibie Parku. 

zgłoszenia do   
18.03.2011, 

konkurs  
13.04.2011 

Konkurs 
plastyczny „Życie 

w koronach  
drzew” 

przedszkola , 
szkoły 

podstawowe  

Przedmiotem konkursu jest stworzenie prac plastycznych przedstawiających życie  
w koronach drzew. Przyjmujemy prace formatu A3 lub A4, wykonane 
indywidualnie i samodzielnie, dowolną techniką. Na odwrocie pracy należy podać 
imię i nazwisko autora, klasę i szkołę. Ocenie podlegać będzie: zgodność pracy  
z tematem konkursu, wykonanie, pomysł, ujęcie tematu.   

przysyłanie prac do 
20.05.2011, 

rozstrzygnięcie do 
03.06.2011 
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Głównym sponsorem nagród w konkursach jest Starostwo Powiatowe w Gołdapi.  

Nagrody współfinansują: Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej, Wydawnictwo Jacek Olesiejuk oraz Wydawnictwo Publicat.  
 

 

Zgłoszenia i prace prosimy przysyłać na adres: 
Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej, 19-504 Żytkiejmy, ul. Szkolna 1, tel./fax (87) 615-97-27, e-mail: puszczaromincka@poczta.onet.pl 

Do każdego konkursu należy dołączyć pisemne zgłoszenie zawierające: 
- tytuł konkursu, 

- nazwę i adres instytucji zgłaszającej, 
- imię, nazwisko i kontakt z opiekunem, 

- listę uczestników konkursu i klasę, uwzględniając podział na drużyny, jeśli konkurs to przewiduje. 
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