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KONKURS PRZYRODNICZY organizowany przez Zarząd Okręgu Łódzkiego LOP
Regulamin konkursu ornitologicznego - „jaki to ptak”
1. Uczestnictwo w konkursie – w konkursie może brać udział młodzież szkół podstawowych,
gimnazjalnych, oraz ponadgimnazjalnych z terenu Łodzi i województwa łódzkiego, zrzeszona w
Szkolnych Kołach Ligi Ochrony Przyrody.
2. Konkurs przeprowadza Wojewódzka Komisja Konkursowa, powołana przez prezesa Zarządu
Okręgu Łódzkiego Ligi Ochrony Przyrody.
3. Celem konkursu jest kształtowanie świadomości ekologicznej i właściwych postaw młodzieży wobec
środowiska przyrodniczego, budzenie i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, zachęcanie do czytania
literatury przyrodniczej, oraz zapoznania z przepisami prawa z dziedziny ochrony przyrody.
4. System konkursu jest dwuetapowy:
4.1. Etap pierwszy konkursu obejmuje test pisemny z biologii ptaków, systematyki i ochrony
gatunkowej, identyfikacji ptaków na podstawie barwnych przeźroczy i głosów ptaków odtwarzanych z
taśmy magnetofonowej. Do następnego etapu konkursu zakwalifikowani zostaną uczniowie, którzy
uzyskali co najmniej 75 % poprawnych odpowiedzi.
4.2. Etap drugi konkursu polega na rozpoznawaniu ptaków po sylwetkach i głosach, a odbywa się na
terenie Lasu Łagiewnickiego.
4.3. Protokoły z obu etapów konkursu stanowią podstawę do przyjęcia przez Wojewódzką Komisję
Konkursową łącznej ilości punktów uzyskanych przez ucznia z testu pisemnego, oraz bezpośredniego
rozpoznawania ptaków.
5. Tytuł laureata konkursu otrzymuje uczeń, który uzyskał co najmniej 90 % poprawnych odpowiedzi
w łącznej punktacji z testu pisemnego i sprawdzianu praktycznego. Nagrody książkowe przyznaje się
uczniom, którzy uzyskali minimum 65 % możliwych punktów, pozostali uczniowie otrzymują upominki
książkowe za udział w konkursie.
6. Przyznaje się uczniom trzy nagrody w poszczególnych kategoriach wiekowych. Nagrodę przyznaje
się także szkole, której ekipa uzyskała najwięcej punktów, oraz dla nauczycieli, których uczniowie zajęli
trzy pierwsze miejsca.
7. Decyzja Wojewódzkiej Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługują od niej odwołania.
8. Nagrody nie odebrane w ciągu miesiąca od zawiadomienia nagrodzonych, przechodzą na następne
konkursy.
9. Zgłoszenia uczniów do konkursu należy przekazać do biura Zarządu Okręgu Łódzkiego LOP w
terminie do dnia 25 kwietnia każdego roku.
10. Konkurs odbywa się w maju każdego roku na terenie Uniwersytetu Łódzkiego oraz Lasu
Łagiewniskiego.
11. Literatura: *Ptaki Europy – prof. K.Dobrowolski PWN, *Ptaki Ziem Polski – prof. J.Sokołowski
PWN.
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