Regulaminu Konkursu „Najlepszy z Najlepszych” dla Szkół Ponadgimnazjalnych
Giżycko 2018
I. Założenia ogólne
1. Organizatorem Konkursu jest Mazurskie Centrum Edukacji Ekologicznej działające przy
Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku.
2. Celem Konkursu jest kształtowanie świadomości ekologicznej i właściwych postaw
młodzieży wobec środowiska przyrodniczego, inspirowanie do podejmowania inicjatyw oraz
praktycznych działań na rzecz ochrony środowiska oraz poszerzenie wiedzy o regionie
Wielkich Jezior Mazurskich.
3. Konkurs jest adresowany do uczniów wszystkich klas szkół ponadgimnazjalnych Regionu
Wielkich Jezior Mazurskich (z powiatów: giżyckiego, kętrzyńskiego, mrągowskiego,
piskiego, węgorzewskiego, gołdapskiego oraz gm. Świętajno i gm. Rozogi w powiecie
szczycieńskim).
II. Tematyka Konkursu
1. Tematyka Konkursu obejmuje wiedzę związaną z Krainą Wielkich Jezior Mazurskich,
ochroną środowiska, wiedzę poszerzoną na zajęciach w ramach kółek zainteresowań i
własnych pasji uczniów, w szczególności dotyczącą Regionu Wielkich Jezior Mazurskich ogólnych informacji, jego historii, przyrody ożywionej i nieożywionej oraz aktualnych
informacji z regionu i o regionie.
III. Założenia organizacyjne
1. Konkurs „Najlepszy z Najlepszych” dla Szkół Ponadgimnazjalnych jest dwuetapowy:
I etap – szkolny – rozwiązanie testu składającego się z 20 pytań, wyłonienie najlepszej trójki
II etap – finałowy - odbywa się w miejscu wyznaczonym przez Organizatora

2. Organizacja I - etapu szkolnego
a) Szkoła zapoznaje uczniów z wymaganiami danej edycji Konkursu.
b) Szkoła przeprowadza test wyboru przesłany przez organizatora
c) Szkoła wyłania 3 najlepszych uczestników po teście
c) Uczniowie wybierają spośród sobie lidera – osobę, która będzie odpowiadała, natomiast 2
pozostałych uczniów będzie wspierało lidera, jako „koła ratunkowe”
3. Organizacja etapu II – finału Konkursu
a) Finał jest przygotowywany i przeprowadzany przez Organizatora.
b) Organizator ustala termin, miejsce przeprowadzenia Konkursu oraz skład jury.
c) Finał – startuje trzyosobowa reprezentacja szkoły. Lider startuje do tytułu Najlepszego z
najlepszych, natomiast 2 pozostałych uczestników z tej samej szkoły towarzyszy uczestnikowi
w roli „kół ratunkowych”.
Finał będzie etapem ustnym, przy stanowiskach zgłoszeniowych. Do udziału w finale
przewidziano ok. 20 uczestników, reprezentujących ok. 20 placówek oświatowych (z

możliwością zmiany tej liczby).. Zawodnicy będą odpowiadać każdy na 5 pytań, po czym
wyłonionych zostanie 5 najlepszych uczestników, którym eksperci zadadzą pytanie.
Uczestnicy odpowiedzą po uprzednim zgłoszeniu, stosując metodę „kto pierwszy ten lepszy”.
Uczestnik, który odpowie poprawnie na najwięcej pytań wygrywa konkurs. Konkurs ma
charakter otwarty – odbywa się przy uczestnictwie widowni.
Podczas finału każdy uczestnik będzie miał możliwość poprosić o pomoc towarzyszących mu
koleżanek/kolegów ze szkoły. Każdy pomocnik będzie mógł tylko raz udzielić podpowiedzi
uczestnikowi.
d) Jury finału Konkursu ocenia odpowiedzi oraz podsumowuje ostateczne wyniki konkursu.
e) O ostatecznych rezultatach konkursu decyduje jury i Organizator
f) W przypadku większej liczby zgłoszeń przewidywane są eliminacje pisemne w dniu finału
g) O miejscu i dokładnych godzinach konkursu Organizator powiadomi uczestników, którzy
zgłoszą się do konkursu.
IV. Nagrody
1. Organizator zapewnia dyplomy i nagrody indywidualne dla wszystkich uczestników finału.
2. Pomocnicy również otrzymują nagrody.
3. Nagrody otrzymają także: opiekun głównego laureata oraz szkoła reprezentowana przez
zwycięzcę.
4. Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania nagród dodatkowych.
V. Postanowienia końcowe:
1. Organizator prowadzi archiwum, w którym będą przechowywane dokumenty
związane z organizacją Konkursu, protokoły nie dłużej niż 1 rok.
2. Podczas organizacji konkursu Mazurskie Centrum Edukacji Ekologicznej korzysta z
dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Olsztynie oraz Starostwa Powiatowego w Giżycku.
3.

Organizator zastrzega sobie prawo zaprzestania organizacji Konkursu w latach
następnych w przypadku braku środków finansowych na ten cel lub z przyczyn od
niego niezależnych.

