
REGULAMIN KONKURSU WIEDZY O BIEBRZAŃSKIM PARKU NARODOWYM Edycja XXVII, 
2022 rok 

I. CELE KONKURSU: 

• poszerzenie wiadomości o przyrodzie, historii i dziedzictwie kulturowym Biebrzańskiego 

Parku Narodowego (dalej BbPN) – zarówno wśród uczestników, jak i nauczycieli; 

• rozwijanie zainteresowań przyrodniczych uczniów; 

• kształtowanie postaw proekologicznych,  docenienia unikalnej wartości Doliny Biebrzy 

wśród uczniów i nauczycieli;  

• kształtowanie świadomości  potrzeby ochrony terenów cennych przyrodniczo 

wśród uczniów i nauczycieli. 

II. ZAKRES TEMATYKI, WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI uczniów: 

• wiedza o Biebrzańskim Parku Narodowym, w szczególności o florze, faunie, siedliskach;  

• umiejętność rozpoznawania głosów zwierząt, śladów bytowania, rozpoznawanie okazów 

roślin;  

• wiedza o formach ochrony przyrody w BbPN i zagrożeniach; 

• znajomość lokalnej historii regionu, wiedza o głównych zabytkach; 

• wiedza o dziedzictwie kulturowym regionu, w tym tradycjach sztuki ludowej; 

• znajomość mapy BbPN.    

III. ORGANIZATOR KONKURSU   

Organizatorem Konkursu jest Biebrzański Park Narodowy, Osowiec-Twierdza 8, 19-110 Goniądz. 

Kontakt: beata.glebocka@biebrza.org.pl; tel. 857 383 009. 

IV. UCZESTNICY KONKURSU   

Konkurs adresowany jest do uczniów klas VII  i VIII szkół podstawowych położonych 

na terenie województwa podlaskiego.   

V. TERMINY:  

• kwiecień 2022 r. – przeprowadzenie etapu szkolnego 

• 29 kwietnia 2022 r. – termin wysłania sprawozdania szkolnej komisji konkursowej 

do organizatora, na adres mail: beata.glebocka@biebrza.org.pl  

• 3 czerwca 2022 r. - etap wojewódzki – finał konkursu w siedzibie Biebrzańskiego PN.  

VI. ORGANIZACJA KONKURSU:   

1. Konkurs jest dwustopniowy: etap szkolny i wojewódzki.  

2. Etap szkolny 

Warunkiem przystąpienia ucznia do konkursu jest pisemna Zgoda rodzica/opiekuna – 

Załącznik nr 2 do Regulaminu.   
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Dyrektor szkoły wyznacza spośród nauczycieli merytorycznego opiekuna konkursu oraz szkolną 

komisję konkursową. Jej zadaniem jest organizacja etapu szkolnego. Etap szkolny 

jest przeprowadzany w kwietniu 2022r., ma formę testu pytań. Testy są przygotowane 

przez komisję szkolną, na podstawie bazy udostępnionych przez BbPN, przykładowych testów. 

Z każdej szkoły do etapu wojewódzkiego może być wyłonionych 3 uczniów z najlepszymi 

wynikami. Sprawozdanie - Załącznik nr 1, należy podpisać i opatrzyć pieczęcią szkoły, wysłać 

jako skan mailem do 29.04.2022 na: beata.glebocka@biebrza.org.pl 

3. Etap wojewódzki 

Etap wojewódzki (finał) złożony jest z dwóch części: 

- część pierwsza – pisemna w formie testu (25 pytań), 

- część druga – w formie 10 zadań teoretycznych i praktycznych.  

Część pierwszą piszą wszyscy finaliści. Do części drugiej kwalifikowanych jest 10 uczniów 

(laureatów), którzy uzyskali największą liczbę punktów w teście. Jeśli są miejsca ex aequo, 

organizowana jest dogrywka, by wyłonić 10 osób.  

Komisja Konkursowa złożona jest z pracowników BbPN. Prace konkursowe etapu wojewódzkiego 

są udostępniane do wglądu przez 1 rok.    

VII. NAGRODY I TYTUŁY 

Tytuł finalisty otrzymuje każdy uczestnik etapu wojewódzkiego. Tytuł laureata otrzymuje 10 osób 

z najwyższą punktacją z obu części etapu wojewódzkiego. Nagrody rzeczowe w konkursie 

otrzymują wszyscy uczestnicy etapu wojewódzkiego. Nagrody główne otrzymują laureaci.  

VIII. INFORMACJE DODATKOWE 

Organizator zapewnia wykład dla nauczycieli o tematyce związanej z BbPN. Podczas finału  

zorganizowana jest część edukacyjna w formie prelekcji, wycieczki terenowej lub gry edukacyjnej, 

dla uczniów i nauczycieli. 

Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu uczestników do Osowca-Twierdzy.   

Zapewniony jest ciepły posiłek i poczęstunek dla uczestników i opiekunów. 

Materiały pomocne w przygotowaniu do konkursu:   

• www.biebrza.org.pl  

• kanał YouTube BbPN 

• Facebook BbPN 

• Mapa przyrodniczo-turystyczna „Biebrzański Park Narodowy”  

• Film Biebrzanski Park Narodowy reż. M. Szelachowski, 2003 r. 

• publikacje wydawane przez BbPN: „Nasza Biebrza” i „Biebrzańskie Wieści” i seria 

„Biebrzańskie szlaki” publikacje do pobrania BbPN 

• Foldery do pobrania BbPN 

• album „Dolina Biebrzy” Oficyna Wydawnicza Forest 2009 r. 
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Załącznik Nr 1 do Regulaminu Konkursu Wiedzy o Biebrzańskim Parku Narodowym, Edycja XXVII, 
2022r.  

Sprawozdanie z etapu szkolnego Konkursu Wiedzy o Biebrzańskim Parku Narodowym 

Nazwa szkoły:  

Adres szkoły:  

Liczba wszystkich uczestników eliminacji szkolnych:  

Imiona  i nazwiska 3 uczniów z najlepszym wynikiem / klasa:  

1. Imię i nazwisko, klasa: 

2. Imię i nazwisko, klasa: 

3. Imię i nazwisko, klasa: 

Imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego uczniów do  konkursu:  

1. 

2.  

Podpisy członków Szkolnej Komisji Konkursowej (min. 2 nauczycieli): 

1. 

2.  

3.  

Data:    

Podpis Dyrektora i pieczęć szkoły: 

 

 


