Liga Ochrony Przyrody
Okręg w Szczecinie

ul. Żubrów 1, 71-617 Szczecin
tel. i fax (091) 422-46-91;
e-mail: biuro@lop.szczecin.pl;

w w w .l op.szczeci n .pl

Regulamin konkursu
„Domki dla owadów”
organizowanego przez Ośrodek Edukacji Przyrodniczej ZO LOP w Szczecinie w ramach
Kampanii edukacyjno-informacyjnej „Z lasem na TY!” dofinansowanej ze środków
WFOŚiGW w Szczecinie

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych klasy I-III, klasy IV-VI i VIIVIII/gimnazjum z terenu województwa zachodniopomorskiego.
Cele konkursu:
 zwrócenie uwagi na potrzebę zapewnienia „domków dla owadów”,
 zwrócenie uwagi na istotny problem bioróżnorodności,
 propagowanie postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży,
 motywowanie uczestników do poszerzania wiedzy dotyczącej życia i potrzeb
owadów,
 uwrażliwienie na piękno otaczającej nas przyrody i potrzebę jej ochrony,
 nabycie umiejętności wyrażania własnych spostrzeżeń.
1. Uczestnictwo w konkursie:
Konkurs będzie przeprowadzony w trzech kategoriach:
 Kategoria I – SP kl. I-III dopuszcza się pomoc rodziców
 Kategoria II – SP klasa IV-VI – praca zbiorowa (max 2 osoby)
 Kategoria III – SP klasa VII – VIII/gimnazjum- praca indywidualna
2. Warunki uczestnictwa i forma prac konkursowych:
 w przypadku dzieci z I kategorii wiekowej dopuszcza się wykonanie pracy razem
z rodzicami bądź nauczycielami w szkole;
 prace przestrzenne z różnego materiału trwałego, powinny być wykonane zgodnie
z wymogami dotyczącymi hotelików dla owadów (dostępne w internecie lub innym
materiale źródłowym);
 prace powinny zawierać: imię i nazwisko autora/ów oraz klasę, imię i nazwisko
opiekuna,
dokładny
adres
szkoły
oraz
telefon,
e--mail.





3. Sposób przeprowadzenia konkursu:
Prace wykonane przez uczestników z terenu Szczecina należy dostarczyć do Biura Ligi
Ochrony Przyrody ul. Żubrów 1, 71-617 Szczecin.
Jeśli chodzi o prace uczestników spoza Szczecina należy wykonać kilka dokładnych
zdjęć prezentujących wykonany domek dla owadów i wraz z informacją zawierającą,
imię i nazwisko autora/ów oraz klasę , imię i nazwisko opiekuna, dokładny adres szkoły
oraz telefon przesłać w terminie do 20.06.2018r. na adres mailowy:
biuro@lop.szczecin.pl
Dla laureatów i uczestników konkursu przeznaczone są atrakcyjne nagrody. Wyniki
zostaną ogłoszone do 15.09.2018r. na stronie www.lop.szczecin.pl

