Regulamin Konkursu - „Rajd Neandertala”
Młodzieżowy rajd dla uczniów gimnazjów z gmin wokół terenu
Ojcowskiego Parku Narodowego
Cele konkursu:
- integracja młodzieży z różnych szkół,
- pomoc szkół i władz gmin w organizowaniu rajdu, szczególnie jego zakończenia,
- aktywne włączenie się do obchodów „Dnia Ziemi”,
- poszerzenie wiedzy o OPN, jego przyrodzie, kulturze i historii.
Termin:
- rajd terenowy po trasie w dniu 28. września 2018 r.
Uczestnicy:
- rajd przeznaczony dla uczniów klas III,
- w rajdzie mogą wziąć udział grupy liczące po 4 osoby, pod opieką wychowawcy,
- jedna szkoła może wystawić maksymalnie 4 grupy (pozostali poza konkursem).
Regulamin:
- aby wziąć udział w rajdzie należy do 21. września 2018 r. przesłać karty uczestnictwa
potwierdzone przez Dyrektora szkoły,
- punkt startowy przyjmuje grupy przy parkingu w Ojcowie w godz. 8,30-9,30,
- w godz. 9-13 drużyny pokonują trasę (z parkingu w Ojcowie do bazy ZHP w Korzkwi) i na
punktach kontrolnych odpowiadają na pytania zbierając punkty,
- od 13.00 do 14.00 finał konkursu, wyłonienie zwycięskiej (jednej) drużyny na podstawie
zdobytych punktów lub w czasie dogrywki (dla grup które zgromadziły równorzędną,
największą ilość punków podczas konkursu),
- organizatorzy nie pokrywają kosztów przejazdu,
- zakończenie konkursu odbędzie się na terenie bazy ZHP w Korzkwi,
- organizatorzy konkursu zapewniają ciepłą herbatę i kiełbasę podczas zakończenia.
Trasa:
1.
Punkt startowy i Punkt kontrolny Nr 1 przy parkingu w Ojcowie – 2 zestawy po 9 pytań
testowych z historii i przyrody OPN. Za prawidłową odpowiedź 1 punkt a za brak lub złą 0.
Drużyna może zdobyć max 18 pkt.
Czerwonym szlakiem do centrum Ojcowa,
2.
Punkt kontrolny Nr 2 przy grupie drzew (kasztanowców) w bezpośrednim otoczeniu
Muzeum Przyrodniczego OPN. 3 pytania z rozpoznawania rodzimych gatunków drzew i
krzewów (na podstawie ulistnionych pędów) punktowane następująco: 3 pkt. za pełną
odpowiedź, 2 pkt. za niepełną polską nazwę (np. nazwę rodzajową) oraz 1 pkt. za niepełną
odpowiedź przy zadaniu pytań naprowadzających. Drużyna może zdobyć max 9 pkt.
3.
Punkt kontrolny Nr 3 przy Bramie Krakowskiej. Rozpoznawanie obiektów, krajobrazu na 3
zdjęciach. Każde zdjęcie składa się z trzech elementów. Prawidłowa odpowiedź po
pokazaniu: 1-go fragmentu 3 pkt., po pokazaniu 2-go fragmentu 2 pkt., całego zdjęcia 1 pkt.
Brak prawidłowej odpowiedzi 0 pkt. Drużyna może zdobyć max 9 pkt.
4.
Punkt kontrolny Nr 4 przy strażniczówce SOP-u w pobliżu Skały Puchacza. 3 zdjęcia
zwierząt, punktowane następująco: 3 pkt. za pełną odpowiedź, 2 pkt. za niepełną polską
nazwę (np. nazwę rodzajową) oraz 1 pkt. za niepełną odpowiedź. Drużyna może zdobyć
max 9 pkt.
5.
ŁĄCZNA ILOŚĆ PUNKTÓW DO ZDOBYCIA = 45
Zakres materiału:
wiedza z zakresu programu szkolnego - nauka o środowisku,
materiał z zakresu przewodnika turystycznego po OPN, bez szczegółowego opisu tras,
umiejętność rozpoznawania miejsc i obiektów z terenu OPN na pokazywanych zdjęciach,
umiejętność rozpoznawania podstawowych rodzimych gatunków drzew i krzewów.
Nagrody:
organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe dla zwycięzców, za zajęcie 1, 2 i 3 miejsca,
nagroda zespołowa, puchary, w rywalizacji dla zwycięskiej szkoły.
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