
 

 

 

 

MIEJSKI KONKURS 

„Czy znasz ptaki i ssaki  

objęte w Polsce ochroną gatunkową?” 
 

realizowany w ramach Bydgoskiego Grantu Ekologicznego 
 „Zostaw w krzakach tego zwierzaka”  

 

1. Organizator konkursu: 

• Szkoła Podstawowa nr 56 w Bydgoszczy, ul. Karpacka 30, tel/fax: 52 371 49 56,  

• Zarząd Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Bydgoszczy, ul. Bernardyńska 6. 

 

2. Cele edukacyjne konkursu: 

• popularyzowanie wiedzy o zwierzętach krajowych, ich zwyczajach, środowisku 

ich życia, 

• kształcenie umiejętności rozpoznawania gatunków zwierząt i właściwego 

przyporządkowania w systematyce,  

• planowanie i organizowanie własnej nauki,  

• kształtowanie postaw związanych z ochroną gatunkową. 

 

3. Zakres tematyczny: 

• ogólna charakterystyka ptaków  i ssaków jako gromad kręgowców, 

• rozpoznawanie ptaków i ssaków objętych ochroną, żyjących w miastach i lasach, 

ich przynależność systematyczna, 

• ochrona gatunkowa ptaków i ssaków, przyczyny zagrożeń, gospodarka łowiecka, 

• historia ochrony ptaków i ssaków w Polsce, 

• ssaki wymarłe, które występowały na terenie Polski (tarpan, tur). 

 

4. Uczestnicy: 

• uczniowie szkół podstawowych klas IV – VIII. 

 

5. Miejsce i termin konkursu: 

• konkurs zostanie przeprowadzony 28 października 2019r. o godzinie 14.00  

w Szkole Podstawowej nr 56 w Bydgoszczy przy ul. Karpackiej 30 



 

 

6. Forma konkursu: 

Konkurs będzie składał się z dwóch części:  

• część I - teoretyczna – test wyboru, 

• część II – finałowa - praktyczna – rozpoznawanie chronionych gatunków ptaków i 

ssaków. 

Do etapu finałowego przejdą uczniowie, którzy uzyskają najwięcej punków w części I. 

7. Warunki uczestnictwa: 

• do konkursu każda szkoła może zgłosić dwie - trzy osoby, 

• dane uczniów należy podać pisemnie do 15  października 2019r. na adres Szkoły 

Podstawowej nr 56 w Bydgoszczy  z dopiskiem:  

Miejski Konkurs „Czy znasz ptaki i ssaki objęte w Polsce ochroną gatunkową”, 

• zgłoszenie powinno zawierać nazwę, numer i adres szkoły, wyraźnie podane 

imiona i nazwiska uczniów oraz nauczycieli – opiekunów, 

• prosimy uczniów o zabranie ze sobą Oświadczenia o wyrażenie zgody na 

przetwarzanie danych osobowych podpisanego przez rodzica uczestnika konkursu 

(druk oświadczenia do pobrania na stronie:  www.sp56bydgoszcz.edupage.org) . 

 

 

 

 

Organizatorzy:  

 Ewa Kolenda (ewkol_p@wp.pl) 

 Aleksandra Galant-Główczewska 

 Dawid Czechowski 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

http://www.sp56bydgoszcz.edupage.org/


 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział  

 

.................................................................................................................................................... 

(imię i nazwisko uczestnika konkursu) 

klasa .............................................., 

szkoła: ......................................................................................................................................... 

miejscowość: ............................................................................................................................... 

 

w Miejskim Konkursie  „Czy znasz ptaki i ssaki objęte w Polsce ochroną gatunkową”,  

dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych, jak również na publikację danych osobowych 

i wizerunku ucznia – uczestnika konkursu na stronach internetowych organizatorów konkursu 

oraz fundatorów nagród. 

 

 

…………………………….............................. 

      (data i podpis opiekuna prawnego ucznia) 

 

 

 

 

 

 


