REGULAMIN KONKURSU WIEDZY Z ZAKRESU
„łowiectwa, leśnictwa i ochrony przyrody”.
ORGANIZOWANEGO W KRYŁOWIE W DNIU 7 SIERPNIA 2022 R.

I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1
Organizatorem konkursu jest Nadleśnictwo Mircze w Mirczu.
Współorganizatorzy:
•

Koło Łowieckie nr. 42 CICHY BÓR w Modryńcu.
§2
Celem konkursu jest:

−
−
−
−
−
−

poszerzanie wiedzy z zakresu łowiectwa, leśnictwa i ochrony przyrody
popularyzacja łowiectwa, kultury łowieckiej i gromadzenie wiedzy z zakresu prowadzenia gospodarki
łowieckiej
popularyzacja leśnictwa, z zachowaniem zasad prowadzenia gospodarki leśnej i wszelkich
związanych z nią form ochrony przyrody
zapoznanie szerszego grona odbiorców z pracą leśnika i funkcją myśliwego w życiu społecznym.
popularyzacja terenów Nadleśnictwa Mircze oraz Gminy Mircze pod kątem walorów przyrodniczych
promocja Nadleśnictwa Mircze i regionu
§3
Warunki uczestnictwa:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

Konkurs skierowany jest do mieszkańców Gminy Mircze oraz wszystkich przybyłych osób .
Każdy uczestnik konkursu zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem.
W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Lasów Państwowych
Konkurs polega na odpowiadaniu na wylosowane pytania, przygotowane wcześniej przez
pracowników Nadleśnictwa Mircze.
Konkurs
podzielony
zostanie
na
pytania
w
3
kategoriach
wiekowych:
I. dzieci do lat 12
II. młodzież od 13 do 17 lat
III. dorośli od lat 18
Pytania konkursowe będą zadawane z 3 dziedzin.
I. leśnictwo
II. ochrona przyrody
III. łowiectwo
W jednej kategorii wiekowej może wziąć udział maksymalnie 5 osób.
Zgłoszenie uczestników odbywać się będzie godzinę przed rozpoczęciem konkursu, o czym
wszyscy zostaną poinformowani publicznie ze sceny głównej.

§4
Zasady wyboru i nagradzania laureatów konkursu:
1. Komisja w składzie 5 osobowym po przesłuchaniu wszystkich uczestników konkursu, stwierdzi
poprawność odpowiedzi.
2. Osoby z udzieloną największą ilością poprawnych odpowiedzi kolejno zajmą miejsca od 1-3, 2
pozostałe osoby zostaną wyróżnione.
3. Komisja wręczy laureatom nagrody rzeczowe.
§5
Nagrody:
1. Zwycięzcy konkursu wiedzy o łowiectwie, leśnictwie i ochronie przyrody otrzymają nagrody
rzeczowe w następujących kategoriach:
- dzieci do 12 lat,
- młodzież od 13 do 17 lat
- dorośli od lat 18
II.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§6

1. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do publikacji imion, nazwisk, zdjęć i informacji
o zwycięzcach i uczestnikach konkursu.
2. Poprzez przystąpienie do konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na warunki zawarte w powyższym
regulaminie.
3. Niniejszy regulamin jest jedynym określającym zasady Konkursu.

