
Regulamin Powiatowego  Konkursu Turystyczno - Ornitologicznego 

,, Wojtek i jego koledzy – ptaki łąk i pól”  
 

1. Organizatorem konkursu jest: 

 Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach 

 

2. Przy współpracy z: 

 

 Organizacją „Ptaki Polskie” 

 

3. Patronat nad konkursem sprawuje  

 

 Starostwem Powiatowym w Mońkach 

 Podlaską Regionalną Organizacją Turystyczną 

 

4.  Cele konkursu:  

 Popularyzacja wiedzy o ptakach i ich ochronie. 

 Pogłębienie i propagowanie informacji o walorach przyrodniczych i 

turystycznych powiatu monieckiego 

 Integracja szkół powiatu monieckiego 

 Wyłonienie grupy uczniów – pasjonatów zainteresowanych ornitologią, 

przyrodą i turystyką 

 

5.  Konkurs jest adresowany do: 

Uczniów szkół gimnazjalnych powiatu monieckiego 

 

6.  Konkurs odbędzie się w budynku ZSOiZ w Mońkach przy ulicy Szkolnej 22 

w dniu 22 maja 2015r 

 

7. Aby wziąć udział w konkursie, należy pobrać ze strony szkoły zgłoszenie i  

odesłać wypełniony scan  na adres mailowy szkoły do dnia 15 maja 2015. 

sekretariat@technikum.zsmonki.pl 

 

8. Lista zwycięzców zostanie ogłoszona do dnia 30.05.2015 i zamieszczona na 

stronie internetowej szkoły 

9. Nagrody: 

*całodzienne profesjonalne szkolenie ornitologiczne z zakresu ptaków z 

ornitologiem z organizacji „Ptaki Polskie”  

*ciekawe nagrody rzeczowe 

10. Konkurs będzie miał formę testu składającego się z 25 pytań. 

 

  

mailto:sekretariat@technikum.zsmonki.pl


 

11. Zakres wiedzy oraz umiejętności: 

Zakres zagadnień merytorycznych: 

-Ptaki krajobrazu rolniczego, w tym wiedza z zakresu biologii i ekologii 

gatunków w tym ginących i zagrożonych: bocian biały, skowronek, czajka, 

derkacz, kuropatwa, błotniak łąkowy, potrzeszcz, trznadel, szczygieł, skowronek. 

-Podlaski Szlak Bociani- cele, trasa, organizacja, najważniejsze walory 

przyrodnicze i turystyczne. 

-Główne zagrożenia dla różnorodności biologicznej obszarów rolniczych, z 

szczególnym uwzględnieniem zjawisk i czynników zagrażających ptakom. 

-Treści ornitologiczne i dotyczące ochrony ptaków rzadkich i ginących 

umieszczone na stronach internetowych stowarzyszenia Patki Polskie: 

 http://www.jestemnaptak.pl/ , 

 http://orlikgrubodzioby.org.pl/ 

http://www.ptakipolskie.pl/ 

 

Literatura, polecane materiały i źródła: 

 

Witryny internetowe: 

http://www.jestemnaptak.pl/ , 

http://orlikgrubodzioby.org.pl/ 

http://www.ptakipolskie.pl/ 

http://bocian.podlaskieit.pl 

http://ptaki.info/ 

 

Książki, atlasy ornitologiczne: 

Ptaki Przewodnik Colinsa, Lars Svensson 

Ptaki Europy i obszaru śródziemnomorskiego, Larsa Jonssona 

Ptaki Polski Atlas, Jan Sokołowski 

 

Źródła dodatkowe: 

http://www.birdlife.org 

www.otop.org.pl/ 

www.bocian.org.pl/ 

 

 

Szczegółowych informacji udzielają: 

 

Paweł Zasłona – nauczyciel ZSOiZ w Mońkach mail: pavel78@poczta.onet.pl 

Agnieszka Jakowuk – nauczyciel ZSOiZ w Mońkach mail: jakowuk@wp.pl 

Joanna Sobieska – nauczyciel ZSOiZ w Mońkach  
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