Regulamin „EKOLOGICZNEGO TURNIEJU RODZINNEGO”
Termin: 14.06.2014 r. (sobota), godz. 10.00
Miejsce: MODR O/Poświętne w Płońsku, ul. H. Sienkiewicza 11 (przy scenie głównej)
Organizatorzy:
• MODR Warszawa Oddział Poświętne w Płońsku
• Nadleśnictwo Płońsk
• Bank Spółdzielczy w Płońsku
1. Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się „Ekologiczny turniej rodzinny”.
2. Ekologiczny turniej rodzinny zwany dalej turniejem ma formę rozgrywek sprawnościowointelektualnych.
3. Ramowy plan turnieju opisany jest w załączniku nr 1 do regulaminu pt. Scenariusz
„Ekologicznego Turnieju Rodzinnego”
4. Uczestnikiem turnieju może być rodzina maksymalnie do 5 osób bez względu na wiek.
5. W turnieju może uczestniczyć maksymalnie 10 rodzin. Jeżeli zgłosi się więcej drużyn
rodzinnych o zakwalifikowaniu zdecyduje kolejność zgłoszeń.
6. Nabór do turnieju będzie prowadzony:
• poprzez akcję plakatową – plakaty w siedzibach gmin, powiatów, siedzibach
organizatorów,
• drogą mailową,
7. Do konkursu można się zgłaszać przez wypełnienie karty zgłoszenia będącej załącznikiem nr 2
do regulaminu lub na kartach zgłoszeniowych dołączonych do plakatów i przesłanie do:
MODR Warszawa Oddział Poświętne w Płońsku, ul. Sienkiewicza 11, 09-100 Płońsk lub
zgłoszenie w trakcie trwania XV Mazowieckich Dni Rolnictwa:
• na stoisku Nadleśnictwa Płońsk
• na stoisku MODR
8. Udział w turnieju jest bezpłatny.
9. Wręczenie nagród i wyróżnień nastąpi podczas XV Mazowieckich Dni Rolnictwa, w sobotę
14.06.2014 r., w godzinach popołudniowych.
10. Zwycięży rodzina, która w najkrótszym czasie i najlepiej rozwiąże wszystkie zadania.
11. Zasady przydzielania punktacji:
a) Etap pierwszy- rozgrywki sprawnościowo-intelektualne
• Punktacja za rozgrywki sprawnościowe na czas. Uczestnik może uzyskać od 1 do 5
punktów za sumaryczny czas, jaki zajmuje pokonanie całej trasy, 0,5 punktu dla
drużyny, która będzie miała najdłuższy czas; 5 lub mniej pkt. (w zależności od liczby
drużyn) dla drużyny, która będzie miała najkrótszy czas.
Źle wykonane zadanie sprawnościowe będzie trzeba powtarzać do skutku.
Maksymalna liczba punktów do zdobycia: 5
• Punktacja za poprawność odpowiedzi:
- zadanie 1: rozpoznawanie rodzimych gatunków ptaków - od 0 do 6 punktów
(po 2 punkty za każdą prawidłową odpowiedź)
- zadanie 2: rozpoznawanie drzew - od 0 do 5 punktów (po 1 punkcie za każde
poprawnie rozpoznane drzewo)

b)

c)
12.

13.

- zadanie 3: rozpoznawanie tropów zwierząt od 0 do 6 punktów (po 2 punkty
za każdy poprawnie rozpoznany trop)
- zadanie 4 : rozpoznawanie roślin energetycznych - od 0 do 5 (po 1 punkcie za
każdą poprawnie rozpoznaną roślinę)
Maksymalna liczba punktów do zdobycia: 22
Po pierwszym etapie nastąpi podsumowanie zdobytych punktów każdej drużyny. Pięć drużyn
z najwyższą punktacją przejdzie do kolejnego etapu.
Etap drugi – „ekologiczne koło fortuny”
• liczba punktów do zdobycia: 0-15 (po 5 za każdą poprawną odpowiedź). Do kolejnego
etapu przechodzą 3 drużyny o największej liczbie punktów.
Etap trzeci – „eko-kalambury”:
• liczba punktów do zdobycia: 0-15 (po 5 za każdą poprawną odpowiedź).
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania lub zmiany formy turnieju w przypadku
wystąpienia trudnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających przeprowadzenie go
zgodnie z planem.
Wszelkich informacji związanych z turniejem udzielają:
Krzysztof Lech, MODR Warszawa Oddział Poświętne, tel. 23/663 07 13,
krzysztof.lech@modr.mazowsze.pl,
Magdalena Pruszkowska, MODR Warszawa Oddział Poświętne, tel. 23/663 07 13,
magdalena.pruszkowska@modr.mazowsze.pl
Aneta Szarlik-Fac, Nadleśnictwo Płońsk, tel. 23/662 45 15 wew. 42,
aneta.szarlik-fac@warszawa.lasy.gov.pl
Piotr Górecki, Bank Spółdzielczy w Płońsku, tel. 23/663 09 64,
p.gorecki@bsplonsk.pl

