Regulamin Konkursu Wiedzy o Ptakach Polski
Temat konkursu: „Awifauna Polski”

I.

Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu wiedzy pt. „Awifauna Polski” (zwanego w dalszej części niniejszego
regulaminu „Konkursem”) jest Sekcja Dydaktyczna Śląskiego Ogrodu Zoologicznego z siedzibą
w Chorzowie, przy Al. Gen. Jerzego Ziętka 7 (zwana dalej „Organizatorem”).
2. Konkurs odbędzie się w pawilonie dydaktycznym w siedzibie Organizatora, w terminie: 7 kwietnia
2018 roku o godzinie 9.30 (etap pisemny) oraz o godzinie 12.00 (etap ustny).
3. Konkurs organizowany jest w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Ptaków.
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III.

Konkurs skierowany jest dla osób w wieku 12-16 lat.
Konkurs rozegrany zostanie w jednej kategorii wiekowej.
Warunkiem rozegrania konkursu jest zgłoszenie nie mniej niż 10 uczestników.
W przypadku zgłoszenia się więcej niż 25 uczestników, pisemna część konkursu przeprowadzona
zostanie w dwóch grupach.
W konkursie może wziąć udział maksymalnie 50 uczestników.
Uczestnicy powinni zgłosić chęć udziału w Konkursie w terminie od 12 lutego do 16 marca 2018 roku,
przy czym o zakwalifikowaniu do konkursu decydować będzie kolejność zgłoszeń.
Zgłoszenia można nadsyłać pocztą elektroniczną na adres dydaktyka@slaskiezoo.pl lub tradycyjną na
adres: Śląski Ogród Zoologiczny, Sekcja Dydaktyki i Promocji, Promenada Gen. J. Ziętka 7, 41-501
Chorzów.
W dniu konkursu zgłoszeni uczestnicy powinni stawić się w pawilonie dydaktycznym zoo najpóźniej
15 minut przed rozpoczęciem części pisemnej konkursu. Nie dotarcie na czas skutkować będzie nie
dopuszczeniem do konkursu.
Pierwszy etap konkursu – część pisemna - będzie trwał godzinę zegarową i zawierał krótkie pytania
otwarte oraz pytania zamknięte. Wszystkie pytania dotyczyć będą ogólnej budowy, fizjologii
i behawioru ptaków, a także wybranych przedstawicieli polskiej awifauny. Ośmiu zawodników, którzy
w pierwszym etapie zdobędą największą liczbę punktów awansuje do drugiego etapu konkursu.
Drugi etap konkursu - część ustna - trwał będzie ok. godziny zegarowej i rozegrany zostanie w dwóch
rundach. W pierwszej rundzie zawodnicy kolejno odpowiadać będą na pytania wylosowane z puli 40
pytań. Pięciu zawodników, którzy w tej rundzie uzyskają najlepsze rezultaty awansuje do kolejnej
rundy. W rundzie drugiej, polegającej na rozpoznawaniu 20 polskich gatunków ptaków wyłoniona
zostanie trójka najlepszych zawodników – laureatów I, II i III miejsca.
Arkusze oraz niezbędne materiały piśmiennicze zapewni uczestnikom Organizator.

Wyłanianie Laureatów Konkursu
1. Po zakończeniu części pisemnej arkusze konkursowe zostaną sprawdzone, a ilość zdobytych punktów
podliczona. Osiem osób, które zdobędą największą liczbę punktów przejdzie do drugiego etapu
konkursu. W przypadku identycznej liczby punktów zawodnika ósmego i dziewiątego (oraz kolejnych)
o kwalifikacji decydować będą tzw. „punkty pełne”.
2. Wyniki pierwszego etapu ogłoszone zostaną w dniu konkursu o godzinie 11.30.

3. W pierwszej rundzie etapu ustnego za prawidłową odpowiedź przyznany zostanie punkt. Za brak
odpowiedzi lub odpowiedź błędną nie będą przyznawane punkty ujemne.
4. Pięciu zawodników, którzy w rundzie pierwszej etapu ustnego zgromadzą na swoim koncie
największą liczbę punktów zdobędzie prawo do gry w rundzie drugiej.
5. W rundzie drugiej zawodnicy sami będą się zgłaszać do odpowiedzi poprzez naciśnięcie przycisku.
Poprawna odpowiedź nagradzana będzie punktem. Za brak odpowiedzi lub odpowiedź błędną
w drugiej rundzie etapu ustnego przyznany zostanie punkt ujemny. Konkurs rozgrywany będzie do
momentu wyczerpania pytań konkursowych.
6. Uczestnicy, którzy w drugim etapie konkursu zdobędą największą liczbę punktów, zostaną laureatami
kolejno I, II i III miejsca. W przypadku uzyskania przez zawodników takiej samej liczby punktów,
skutkującej niemożnością wskazania trzech najlepszych rezultatów, o kolejności miejsc decydować
będą wyniki etapu pierwszego (pisemnego).
7. Uczestnikom konkursu nie przysługuje prawo do odwołania się od wyników konkursu.
8. Nagrodami w konkursie będą m.in. karnety roczne do zoo, książki i inne wydawnictwa przyrodnicze,
gry edukacyjne, dyplomy.
9. Niezależnie od wyników konkursu, wszystkim uczestnikom wręczone zostaną drobne upominki.
10. Fundatorem nagród będzie Śląski Ogród Zoologiczny oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
11. Wręczenie nagród laureatom odbędzie się w dniu konkursu o godzinie 14.00.

IV.

Postanowienia końcowe
1. W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.
2. Dodatkowe informacje na temat Konkursu można uzyskać pod nr telefonu: 666 031 185.

