MIĘDZYSZKOLNY
KONKURS NA ZIELNIK
KRZEWÓW I DRZEW LIŚCIASTYCH
PARKOWYCH I LEŚNYCH
REGULAMIN KONKURSU
1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 4 w Białogardzie.
2. Konkurs przebiega pod patronatem Nadleśnictwa Białogard.
3. Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów ze szkół podstawowych leżących na terenie miasta
Białogard, w dwóch grupach wiekowych:
•

I grupa wiekowa –klasy III

•

II grupa wiekowa – klasy IV - VII

Przystąpienie do konkursu jest rozumiane jako zgoda na publikowanie danych osobowych,
będą

które

wykorzystane wyłącznie na potrzeby konkursu.

4. Celem konkursu jest aktywne zdobywanie wiedzy poprzez konkretne wykonywanie działań,
poznanie i popularyzacja flory w miejscu zamieszkania oraz kształtowanie umiejętności
rozpoznawania drzew i krzewów liściastych występujących w lasach i parkach .
5. Na konkurs można zgłaszać jedynie prace indywidualne.
6. Uczniowie wykonują:
–

Zielnik krzewów i drzew leśnych i parkowych wykorzystując zebrane liście, owoce, nasiona.

7. Zielnik powinien zawierać minimum 10 gatunków drzew i krzewów leśnych i parkowych dla
uczniów z I grupy wiekowej – oraz minimum 15 gatunków dla uczniów z II grupy wiekowej.
8.

Każda szkoła może dostarczyć na konkurs do 20 wybranych prac z dwóch grup wiekowych .

9. Gatunki roślin nie mogą się powtarzać. NIE WOLNO ZBIERAĆ ROŚLIN CHRONIONYCH !
10. Zebrane rośliny należy dobrze wysuszyć układając je np. między warstwami gazet (preferowane
czarno-białe) i przyciskając ciężkim przedmiotem, np. książką. Rośliny należy przekładać
zmieniając warstwy gazet. Wysuszony okaz należy umieścić na kartce papieru wielkości A4 (np.
blok techniczny, kartka ksero) i przykleić taśmą oraz umieścić w koszulce foliowej. Koszulki
spinamy w skoroszycie, segregatorze lub w inny sposób umieszczając na okładce:
nazwę (ZIELNIK KRZEWÓW I DRZEW LIŚCIASTYCH

PARKOWYCH I LEŚNYCH) ,

imię i nazwisko uczestnika, nazwę szkoły, klasę, imię i nazwisko opiekuna.
11. Każdy wysuszony i przyklejony okaz musi zawierać:
dla I grupy wiekowej - nazwę rodzajową ( np. kasztanowiec, dąb, robinia, lipa itd.)
dla II grupy wiekowej- opis (metryczkę) wg poniższego wzoru:

Wzór
Nazwa gatunkowa rośliny ......................................................
Nazwa łacińska rośliny...........................................................
Siedlisko: ……………………………………………………
Miejsce zbioru........................................................................
Data zbioru.............................................................................
Zebrał i oznaczył....................................................................

Przykład wypełnionej METRYCZKI
Nazwa polska rośliny : JARZĄB SZWEDZKI
Nazwa łacińska rośliny: Sorbus interedia
Siedlisko: park
Miejsce zbioru: Białogard
Data zbioru: 20.09.2017 r.
Zebrał i oznaczył: Jan Kowalski

12. Opis ( metryczkę) należy umieścić (przykleić) w prawym dolnym rogu kartki.
13. Prace należy złożyć do dnia 30 listopada 2016 r. w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 4
w Białogardzie .
14. Zielniki będą oceniane przez jury, w skład którego wejdą przedstawiciele organizatora
i Nadleśnictwa Białogard.
15. Przy ocenie prac pod uwagę będą brane następujące kryteria:
–

liczba okazów,

–

staranność przygotowania okazów roślinnych – nieuszkodzone rośliny, odpowiednio wysuszone,

–

estetyka wykonania zielnika,

–

prawidłowy opis.

16. Przy oznaczaniu zebranych roślin można skorzystać z pomocy nauczycieli przyrody lub
pracowników Nadleśnictwa Białogard .
17. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 15 grudnia 2017 r. .
18. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 20 grudnia 2017 r. na stronie internetowej szkoły
http://www.sp4bialogard.edu.pl. Zwycięzców Konkursu powiadomimy także pocztą elektroniczną.
19. Laureaci konkursu otrzymają nagrody książkowe , a pozostali uczestnicy pamiątkowe upominki.
20. Prace konkursowe nie będą zwracane autorom. Będzie można je obejrzeć na stronie internetowej
szkoły po zakończeniu konkursu. Zwycięskie zielniki zostaną wyeksponowane na terenie
Nadleśnictwa Białogard w ramach dni otwartych w październiku 2018 roku.

Jolanta Grębowska

