REGULAMIN KONKURSU
„Krajobraz mojego regionu – uczę i pokazuję” – konkurs
edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych województwa
łódzkiego (klas VI-VIII)
1. Cel konkursu
Upowszechnianie wiedzy o regionie województwa łódzkiego oraz popularyzacja walorów
przyrodniczych regionu łódzkiego poprzez zorganizowanie spaceru oraz opracowanie
przewodnika przyrodniczo – turystycznego. Dodatkowym celem konkursu będzie pogłębienie
świadomości uczestników konkursu, jak i również osób biorących udział w zorganizowanym
spacerze na temat danego krajobrazu, w tym procesów które wpływają na jego kształt,
funkcje jakie pełni, kultywowanych tradycji oraz występujących zagrożeń. Konkurs nawiązuje
do ustanowionego z inicjatywy Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska –
Międzynarodowego Dnia Krajobrazu, który w tym roku przypada na 20 października.
2. Nazwa organizatora/współorganizatorów
Inicjatorem i organizatorem konkursu edukacyjnego pn. „Krajobraz mojego regionu – uczę
i pokazuję” jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi.
3. Zasięg konkursu
Konkursem objęte jest całe województwo łódzkie.
4. Zasady udziału w konkursie (przebieg, forma, wymogi)
1. Konkurs odbędzie się w jednej kategorii wiekowej:
 uczniowie szkół podstawowych województwa łódzkiego klasy VI – VIII.
2. Każda z grup biorących udział w konkursie musi składać się z 5 uczniów oraz nauczyciela
koordynującego.
3. Dopuszcza się uczestnictwo kilku grup uczęszczających do tej samej szkoły.
4. Jeden nauczyciel może koordynować kilka grup w danej szkole.
5. Uczestnicy konkursu (grupa składająca się z 5 osób) muszą zorganizować spacer
krajobrazowy po okolicy swojego miasta, czy gminy dla lokalnej społeczności
(np. rodziców, uczniów z młodszych klas, kolegów i koleżanek itp.). Zaproponowany przez
uczniów spacer powinien pokazywać ciekawy turystycznie, przyrodniczo lub kulturowo
szlak, wraz z opisami najważniejszych obiektów, zabytków czy form ochrony przyrody.
Uczniowie, którzy podczas spaceru wejdą w rolę przewodnika wycieczki oprócz walorów
przyrodniczych powinni także przedstawić historię oraz procesy, które wpływają na kształt
krajobrazu jego funkcje oraz ewentualne zagrożenia. Zadaniem uczniów (grupy) będzie

także opracowanie przewodnika przyrodniczo – turystycznego na podstawie
zorganizowanego spaceru. Z czynności należy wykonać prezentację multimedialną/film.
Prezentacja powinna zawierać opis oraz dokumentację fotograficzną odzwierciedlającą
zorganizowany spacer, tworzenie przewodnika, punkty wskazane w Formularzu nr 2 do
regulaminu, jak i również inne ważne informacje zaproponowane przez uczniów.
6. Przewodnik przyrodniczo – turystyczny powinien zostać wykonany w formie broszury
(max. 20 stron, format A4 lub A5), przeznaczonej dla turystów odwiedzających
teren/obiekt w nim opisany, według zaproponowanej i nazwanej trasy. Powinien być
wyposażony w mapę lub plan przebiegu szlaku/trasy oraz zdjęcia najciekawszych miejsc
wartych odwiedzenia. W przewodniku powinny znaleźć się również informacje wskazane
w Formularzu nr 2, m.in. z pkt. 2-9.
Kopie przedłożonych przez grupy konkursowe przewodników przyrodniczo –
turystycznych zostaną przesłane do właściwych miejscowo urzędów gmin, celem
wykorzystania w kampaniach promujących dany region województwa łódzkiego.
7. W celu zgłoszenia się do przedmiotowego konkursu należy wypełnić 4 formularze, które
stanowią załączniki do niniejszego regulaminu (formularze zamieszczone na stronie
internetowej: http://lodz.rdos.gov.pl/).
 Formularz nr 1 stanowi kartę zgłoszeniową,
 Formularz nr 2 stanowi opis przeprowadzonego spaceru krajobrazowego,
 Formularz nr 3 stanowi wyrażenie zgody do: korzystania z autorskich praw
majątkowych w zakresie nadesłanej pracy, przetwarzania danych osobowych ucznia
biorącego udział w konkursie oraz zgody na upublicznienie wizerunku ucznia
biorącego udział w konkursie przez Organizatora, w przypadku osoby niepełnoletniej,
zgodę dla potrzeb związanych z realizacją konkursu wyraża jego opiekun prawny.
Każde z dzieci biorących udział w konkursie musi dostarczyć formularz nr 3
wypełniony i podpisany przez opiekuna prawnego.
 Formularz nr 4 stanowi oświadczenie nauczyciela koordynującego grupę uczniów
w ramach realizacji konkursu.
8. Formularze należy wypełnić i podpisać. Brak załączenia przedmiotowych formularzy
skutkować będzie odrzuceniem nadesłanej pracy jako niespełniającej wymogów
formalnych uczestnictwa w konkursie.
9. Niezbędnym załącznikiem do formularzy jest prezentacja multimedialna/film oraz
wykonany przewodnik przyrodniczo – turystyczny.
10.Nauczyciele koordynujący przesyłają wypełnione formularze, przewodnik przyrodniczo –
turystyczny oraz prezentację multimedialną/film do 23 października 2019 r., na adres:
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi
ul. Traugutta 25
90-113 Łódź
z dopiskiem: praca konkursowa
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6. Terminarz
1. Każda z grup, może realizować zadania wskazane w regulaminie, w terminie:
09.09 – 21.10.2019 r. Za bezpieczne przeprowadzenie spaceru krajobrazowego przez
uczniów z danej szkoły odpowiada nauczyciel koordynujący.
2. Wszystkie wymagane formularze wraz z załącznikiem w postaci prezentacji
multimedialnej/filmu oraz przewodnika przyrodniczo – turystycznego, należy przesłać do
siedziby RDOŚ w Łodzi do 23 października 2019 r., z dopiskiem: praca konkursowa.
W przypadku złożenia pracy drogą pocztową za datę złożenia pracy uważa się datę jej
nadania w polskiej placówce pocztowej.
3. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej RDOŚ w Łodzi nie później
niż w grudniu 2019 r. Szkoły nagrodzonych uczniów zostaną indywidualnie powiadomione
o dokładnym terminie i miejscu uroczystego podsumowania.
7. Kryteria oceny i wyboru laureatów
Jury spośród nadesłanych prac wybierze trzy najciekawsze prace i dodatkowo przyzna jedno
wyróżnienie. Przy ocenianiu prac będą brane pod uwagę, m.in. takie kryteria jak: promocja
pośród lokalnej społeczności spaceru krajobrazowego po okolicy miasta/gminy, logiczny
i powiązany ze sobą tematycznie plan wycieczki/spaceru, wrażenie estetyczne, opracowanie
techniczne przewodnika przyrodniczo – turystycznego ze zrealizowanego spaceru oraz
osobisty wkład w pracę uczestników konkursu. W szczególności wysoko oceniane będą
prace, w których uczniowie przedstawią miejsca bogate w walory przyrodnicze lub kulturowo
mało popularne wśród lokalnej społeczności.
Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i cenne nagrody rzeczowe. Nagrodzone zostaną także
szkoły laureatów. O terminie i podsumowaniu konkursu, szkoły zostaną poinformowane
indywidualnie.
8. Patronat i dofinansowanie
Konkurs objęty jest honorowym patronatem Łódzkiego Kuratora Oświaty oraz Dyrektora
Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego. Zadanie dofinansowane jest ze
środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
9. Prawa autorskie
Uczestnik konkursu udziela nieodpłatnie na rzecz Skarbu Państwa - Regionalnej Dyrekcji
Ochrony Środowiska w Łodzi oraz na rzecz Gmin, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1231 ze zm.) w zakresie
niegraniczonym terytorialnie oraz na czas nieoznaczony (bezterminowo) – autorskie prawa
majątkowe do zgłoszonej przez niego pracy konkursowej, na następujących polach
eksploatacji:
1. utrwalanie i zwielokrotnianie zapisu techniką drukarską, reprograficzną, zapisu
magnetycznego oraz techniką cyfrową,
2. rozpowszechnianie, w tym we wszelkiego rodzaju mediach audiowizualnych oraz sieci
szerokiego dostępu (Internet),
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3. użyczenie lub najem oryginału albo wytworzonych egzemplarzy,
4. publiczne wystawienie lub wyświetlenie,
5. publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp
w miejscu i w czasie wybranym przez organizatora ww. konkursu, w szczególności
w Internecie oraz wszelkiego rodzaju publikacjach w formie drukowanej.
Za zawarcie umowy przenoszącej autorskie prawa majątkowe uważa się wypełnienie,
podpisanie formularza nr 3 przez opiekunów prawnych lub pełnoletniego ucznia
przystępującego do konkursu.
10.

Postanowienia końcowe

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania
konkursu w przypadku zgłoszenia zbyt małej liczby grup.
Informacje dotyczące konkursu zamieszczane będą na stronie http://lodz.rdos.gov.pl/.
Wszelkie pytania należy kierować do:
Aleksandry Kudlińskiej, tel. 42 665-09-62, e-mail: aleksandra.kudlinska.lodz@rdos.gov.pl
Prace niespełniające wymogów formalnych zawartych w niniejszym regulaminie nie będą
brały udziału w konkursie. Prace te będzie można odebrać w siedzibie RDOŚ w Łodzi.

Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w Łodzi

Kazimierz Perek
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