Szkoła Podstawowa z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 9 im. Adama Mickiewicza
w Rybniku zaprasza na
WOJEWÓDZKI KONKURS EKOLOGICZNY
EKO RYBNIK 2019 dla uczniów gimnazjów

Cel
konkursu

Organizator

Uczestnicy

1. kształtowanie postaw proekologicznych oraz poczucia odpowiedzialności za
najbliższe otoczenie.
2. wychowanie do rozumienia i poszanowania przyrody
3. popularyzacja zagadnień związanych z ochroną środowiska
4. możliwość zaprezentowania przez uczniów własnych wiadomości
5. integracja środowiska uczniowskiego
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 9 im. Adama
Mickiewicza. Adres: ul. Cmentarna 1, 44-200 Rybnik
Tel/Fax: 32 422 36 88
E-mail:Sp9Rybnik@wp.pl
W konkursie uczestniczą zgłoszeni pisemnie uczniowie klas gimnazjalnych.
Z jednej szkoły udział wziąć może maksymalnie trzech uczestników - formuła konkursu
zakłada rywalizację indywidualną.

Zgłoszenie należy przesłać na adres SP9 Rybnik do dnia 30.04.2019
Zakres
tematyczny

Termin
konkursu
Przebieg
konkursu

1. wiadomości wykraczające poza program nauczania dotyczący ekologii (czynniki
środowiska ograniczające występowanie organizmów, zakres tolerancji, cechy
populacji, interakcje między populacjami, cechy biocenozy i jej struktura
troficzna, struktura i funkcjonowanie ekosystemu, sukcesja, obieg węgla i azotu
w przyrodzie)
2. negatywny wpływ działalności człowieka na stan środowiska naturalnego,
gospodarka odpadami
3. Informacje dotyczące rezerwatu Łężczok i parku krajobrazowego Cysterskie
Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich

17 maja 2019 roku godzina 9.00 w siedzibie organizatorów
1. Konkursu przebiega jednoetapowo. Uczestnicy rozwiązują test zawierający
pytania otwarte i zamknięte z tematyki wyszczególnionej w zakresie konkursu.
2. Czas trwania testu 60 minut
3. Oceny testów konkursowych dokona Komisja Konkursowa.
4. W trakcie pracy komisji uczestnicy wezmą udział w prelekcji dydaktycznej.
5. Jeżeli główny konkurs nie wyłoni zwycięzców, przewidziana jest dogrywka w
formie ustnej.
6. Oficjalne zakończenie konkursu wraz z ogłoszeniem wyników i rozdaniem
nagród nastąpi w tym samym dniu. Wyniki uczestników finału będą publikowane
na stronie konkursu.
7. W sprawach nie ujętych regulaminem, w czasie trwania konkursu decyduje
komisja konkursowa.
8. Po otrzymaniu zgłoszenia organizator wysyła potwierdzenie wraz ze zgodą na
publikacje danych osobowych. Niniejszy dokument należy dostarczyć w dniu
konkursu.

