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Regulamin „TURNIEJU EKOLOGICZNEGO” 

Termin: 16.06.2018 r. (sobota), godz. 10.00  

Miejsce:  Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne w Płońsku,  

ul. H. Sienkiewicza 11 (przy przechowalni) 

 

Organizatorzy: 

• Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne w Płońsku 

• Nadleśnictwo Płońsk 

• Bank Spółdzielczy w Płońsku 

• Urząd Miejski w Nasielsku 

 

1. Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się „Turniej Ekologiczny”. 

2. „Turniej Ekologiczny” zwany dalej turniejem ma formę rozgrywek sprawnościowo-

intelektualnych. 

3. Ramowy plan turnieju opisany jest w załączniku nr 1 do regulaminu pt. Scenariusz „Turnieju 

Ekologicznego”. 

4. Uczestnikiem turnieju może być rodzina/drużyna, licząca minimum 3 osoby, a maksymalnie do 5 

osób bez względu na wiek. 

5. W turnieju może uczestniczyć maksymalnie 10 rodzin/drużyn. Pierwszeństwo mają drużyny, 

które biorą udział po raz pierwszy w turnieju. Obowiązuje dwuletni okres karencji udziału  

w konkursie (drużyny/rodziny które brały udział w turnieju w roku 2016 oraz 2017 nie biorą 

udziału w roku bieżącym). Osoby biorące udział w turnieju mają obowiązek upewnienia się czy 

nie istnieją zdrowotne przeciwskazania udziału w turnieju. Jeżeli zgłosi się więcej drużyn  

o zakwalifikowaniu do turnieju zdecyduje kolejność zgłoszeń.  

6. Nabór do turnieju będzie prowadzony poprzez: 

• zaproszenia mailowe, 

• informacje na stronach internetowych, 

• informacja w mediach lokalnych.  

7. Do konkurs u można się zgłaszać poprzez: wypełnienie karty zgłoszenia będącej załącznikiem nr 

2 do regulaminu i przesłanie do: 

MODR Oddział Poświętne w Płońsku, ul. Sienkiewicza 11, 09-100 Płońsk  

lub zgłoszenie osobiste w trakcie trwania XIX Mazowieckich Dni Rolnictwa: 

• na stoisku MODR. 

8. Udział w turnieju jest bezpłatny. 

9. Zwycięży rodzina, która najlepiej i w najkrótszym czasie wykona wszystkie zadania. 

10. Wszystkie sprawy nieuregulowane regulaminem rozstrzyga komisja konkursowa. 

11. Organizatorzy zastrzegają sobie zmianę regulaminu i scenariusza. 

12. Zasady przydzielania punktacji: 

a) Etap pierwszy - rozgrywki sprawnościowo-intelektualne 

• Punktacja za rozgrywki sprawnościowe na czas:  
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Uczestnik może uzyskać od 1 do 10 punktów za sumaryczny czas, jaki zajmuje pokonanie 

całej trasy, 1 punktu dla drużyny, która będzie miała najdłuższy czas; 10 lub mniej pkt.  

(w zależności od liczby drużyn) dla drużyny, która będzie miała najkrótszy czas.  

Wymagane jest poprawne wykonanie zadana.  Źle wykonane zadanie sprawnościowe będzie 

trzeba powtarzać do skutku.  

Maksymalna liczba punktów do zdobycia – 10 

 

• Punktacja za poprawność odpowiedzi: 

- zadanie 1: rozpoznawanie rodzimych gatunków ptaków -  od 0 do 6 punktów (po 2 

punkty za każdą prawidłową odpowiedź) 

- zadanie 2: dopasowanie liście, owoców do odpowiedniego gatunku drzewa od 0 do 6 

punktów (po 2 punkty za każdy poprawnie dopasowany i rozpoznany gatunek)  

- zadanie 3: rozpoznawanie tropów zwierząt od 0 do 6 punktów (po 2 punkty za każdy 

poprawnie rozpoznany trop) 

- zadanie 4: rozpoznanie gatunku drzewa po ułożeniu układanki - od 0 do 6 (po 2 punkty 

za każde poprawnie rozpoznane drzewo) 

Maksymalna liczba punktów do zdobycia - 24 

Po pierwszym etapie nastąpi podsumowanie punktów zdobytych przez każdą drużynę.  

Pięć drużyn z najwyższą punktacją przejdzie do kolejnego etapu.  

b) Etap drugi – Składa się z dwóch części: 

• W pierwszej części rozgrywki intelektualne - „ekologiczne koło fortuny”. Liczba punktów do 

zdobycia 0-15 (po 3 pytania dla drużyn i 5 punktów za każdą poprawną odpowiedź). Każda 

drużyna ma 30 sekund na odpowiedź na każde pytanie. 

• Punktacja w drugiej części za rozgrywki sprawnościowe na czas – „bieg w workach” 

Uczestnik może uzyskać od 5 do 15 punktów za sumaryczny czas, jaki zajmuje pokonanie 

całej trasy, 5 punktów dla drużyny, która będzie miała najdłuższy czas;  15 lub mniej pkt. (w 

zależności od liczby drużyn) dla drużyny, która będzie miała najkrótszy czas.  

Do kolejnego etapu przechodzą 3 drużyny z największą liczbą punktów. 

c) Etap trzeci – „eko-kalambury”:  

• liczba punktów do zdobycia 0-15 (po 3 pytania dla drużyny i po 5 punktów za każdą 

poprawną odpowiedź).W przypadku uzyskania przez drużyny tej samej liczby punktów  

o wygranej decyduje łączny czas sumaryczny. Drużyna, która wykonała zadanie  

w najkrótszym czasie wygrywa. 

13. Wręczenie nagród i wyróżnień nastąpi w sobotę 16.06.2018 r. w godzinach popołudniowych 

podczas XIX Mazowieckich Dni Rolnictwa. 

14. 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:  

Piotr Borowski, Nadleśnictwo Płońsk, tel. 604 788 634, piotr.borowski@warszawa.lasy.gov.pl 

Piotr Górecki, Bank Spółdzielczy w Płońsku, tel. 600 091 628, p.gorecki@bsplonsk.pl 

Dorota Paluch, MODR O Poświętne, tel. 23/663 07 12, dorota.paluch@modr.mazowsze.pl 

Jadwiga Szymańska, Urząd Miejski w Nasielsku, tel. 23/69-33-108, j.szymanska@nasielsk.pl 
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