Regulamin Konkursu Wiedzy
o Biebrzańskim Parku Narodowym
im. prof. Adama Pałczyńskiego w roku 2021
I. CELE KONKURSU:
Głównym celem Konkursu Wiedzy o Biebrzańskim Parku Narodowym jest podniesienie poziomu
wiedzy o Parku (jego przyrodzie, kulturze, tradycji, formach ochrony, zagrożeniach itd.)
oraz budzenie i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych młodzieży z terenu województwa
podlaskiego.

II. TEMATYKA Konkursu Wiedzy o Biebrzańskim Parku Narodowym obejmuje:






ogólne zagadnienia dotyczące Biebrzańskiego PN;
znajomość flory i fauny Parku (wiedza teoretyczna i praktyczna, np. rozpoznawanie
głosów, wyglądu zwierząt, śladów ich bytowania, rozpoznawanie roślin na podstawie
okazów naturalnych itp.);
znajomość historii oraz dziedzictwa kulturowego regionu doliny Biebrzy;
treści związane z ekologią i ochroną środowiska.

III. ORGANIZATOR KONKURSU
1. Konkurs Wiedzy o Biebrzańskim Parku Narodowym odbywa się na terenie województwa
podlaskiego.
2. Organizatorem Konkursu jest Biebrzański Park Narodowy.
3. Zespołem koordynującym jest Dział Edukacji i Udostępniania Biebrzańskiego Parku
Narodowego.

IV. UCZESTNICY KONKURSU
Do konkursu mogą przystąpić uczniowie każdej VII i VIII klasy szkół podstawowych położonych
na terenie województwa podlaskiego.

V. ORGANIZACJA KONKURSU
1. Konkurs Wiedzy o Biebrzańskim PN jest dwustopniowy:
a) eliminacje szkolne,
b) finał wojewódzki.
2. Eliminacje szkolne
a) organizacją etapu szkolnego zajmują się Szkolne Komisje Konkursowe wybrane
spośród nauczycieli (w składzie komisji powinni znajdować się nauczyciele biologii);
b) eliminacje szkolne mają na celu wyłonienie najlepszych uczniów ze szkoły spośród
wszystkich chętnych przystępujących do konkursu;
c) eliminacje szkolne mają formę testu (zestawu pytań) przygotowanego przez szkolne
komisje;
d) eliminacje szkolne odbywają się w szkołach do 23 kwietnia 2021 r.;
e) w drodze eliminacji szkolnych z każdej szkoły może być wyłonionych 3 najlepszych
uczestników, którzy wezmą udział w finale wojewódzkim;
f) Szkoły z województwa podlaskiego same przesyłają sprawozdania
z przeprowadzonych eliminacji szkolnych na adres Biebrzańskiego Parku Narodowego,
w terminie do 30 kwietnia 2021 r. Sprawozdanie powinno zawierać: nazwę szkoły,
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adres, liczbę wszystkich uczestników eliminacji szkolnych, imiona i nazwiska
3 najlepszych uczniów zgłaszanych do udziału w etapie wojewódzkim oraz imię
i nazwisko nauczyciela przygotowującego uczniów do Konkursu.
3. Eliminacje wojewódzkie
a) finał wojewódzki odbędzie się w siedzibie Biebrzańskiego PN, w Osowcu-Twierdzy,
28 maja 2021 r.
b) finał wojewódzki złożony jest z dwóch części:
 część pierwsza – pisemna w formie testu (25 pytań),
 część druga – finał etapu wojewódzkiego – w formie do 10 zadań (teoretycznych
i praktycznych)
c) do części drugiej – finału etapu wojewódzkiego, kwalifikowanych jest nie mniej niż 10
uczniów, którzy najlepiej napisali część pisemną (uzyskali największą liczbę punktów);
finał etapu wojewódzkiego przeprowadzany jest na forum publicznym.
d) zadania konkursowe ocenia jury, w skład którego wchodzą pracownicy Parku bądź
osoby współpracujące z Parkiem oraz nauczyciele, których uczniowie nie biorą udziału
w Konkursie;
e) wszyscy uczestnicy etapu wojewódzkiego otrzymują dyplomy, zaś nauczyciele
zaświadczenia o przygotowaniu uczniów do Konkursu;
f) nagrody rzeczowe w konkursie fundowane są przez organizatorów i sponsorów.
Otrzymują je finaliści etapu wojewódzkiego Konkursu, odpowiednio do zdobytej liczby
punktów;
g) prace konkursowe etapu centralnego są udostępniane do wglądu i przechowywane
w archiwum Biebrzańskiego Parku Narodowego przez 5 lat.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu uczestników do Osowca-Twierdzy.
Materiały pomocne w przygotowaniu do konkursu:
 strony internetowe BbPN – www.biebrza.org.pl;
 Biebrzański Park Narodowy: Mapa turystyczno-krajoznawcza;
 Przyroda Biebrzańskiego Parku Narodowego – Monografia – pod red. A. Dyrcza
i C. Werpachowskiego;
 film „Biebrzański Park Narodowy” reż. Maciej Szelachowski, 2003 r. (czas 45 min.)
i przewodnik edukacyjny do filmu „Biebrzański Park Narodowy", BbPN 2005 r.;
 „Nasza Biebrza” – czasopismo dla dzieci i młodzieży wydawane przez BbPN;
www.biebrza.org.pl/nasza;
 materiały informacyjne i promocyjne wydawane przez BbPN:
 album „Dolina Biebrzy” Oficyna Wydawnicza Forest 2009 r.;
 foldery informacyjne BPN;
 seria „Biebrzańskie szlaki”: „Terenowy Ośrodek Edukacyjny w Osowcu-Twierdzy”,
„TOE Trzyrzeczki”, „Szlaki turystyczne i ścieżki edukacyjne Grząd”, „Grobla
Honczarowska”, „Brzeziny Kapickie”, „Wokół Fortu IV Twierdzy Osowiec”,
„Biebrzański PN – 20 najciekawszych miejsc”;
Ponadto:
 Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1614, 2244,
2340.);
 Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 9 września 1993 r. w sprawie utworzenia
Biebrzańskiego Parku Narodowego (Dz.U. nr 86 poz. 399).
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