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Mińsk Mazowiecki, wrzesień 2022 r.  

 

 
DYREKTORZY 
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 
POWIATU MIŃSKIEGO 

 
 

„Ojczyzna – to nie tylko naród, historia i tradycja,  
ale i ziemia, jej bogactwa i piękno.” 

 

Podążając w ślad za przytoczoną myślą  
wybitnego historyka i bibliografa  

Joachima Lelewela, zapraszamy Państwa podopiecznych do udziału 

w IX Powiatowym Konkursie Przyrodniczo – Ekologicznym.  
Adresowany jest on do uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych,  

dla których obcowanie z przyrodą i troska o jej stan 
są nie tyle obowiązkiem, co przyjemnością i potrzebą. 

Zapraszamy zainteresowanych uczniów. 
 

 

 

 

 
Administrowanie danymi osobowymi: 

 Szkoła Podstawowa nr1 w Mińsku Mazowieckim jest administratorem danych 
osobowych uczestników konkursów i ich opiekunów. Dane te przetwarzane będą 
w zakresie niezbędnym do udziału w konkursach. 

 Przystąpienie ucznia do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody  
na przetwarzanie i publikowanie danych osobowych oraz wizerunku ucznia 
i opiekuna na potrzeby organizacji konkursu. 

 
 

 
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 

w Mińsku Mazowieckim 
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Regulamin Turnieju Wiedzy 

EKOŻACZEK 2022 
Biebrzański Park Narodowy 

 
Cele Turnieju:  

 doskonalenie umiejętności wyszukiwania i selekcji informacji 
na temat ochrony przyrody Biebrzańskiego Parku Narodowego  

 poszerzenie, usystematyzowanie i utrwalenie wiedzy ogólnej 
z zakresu przyrody, ekologii i ochrony środowiska 

 wzmocnienie zainteresowania przyrodą polskich parków 
narodowych 

 rozbudzenie poczucia współodpowiedzialności za stan 
otaczającego nas świata 

 uświadomienie znaczenia obszarów chronionych dla zachowania 
różnorodności biologicznej 

 uwrażliwienie na piękno i bogactwo środowiska naturalnego 
 propagowanie wśród uczniów kultury ekologicznej i zdrowego 
stylu życia  

 

Zasady organizacji Turnieju Wiedzy: 
 W konkursie EKOŻACZEK 2022 dla klas IV – VIII każdą szkołę 

reprezentuje jedna osoba. 
 Szkoła typuje reprezentanta, kierując się własnymi kryteriami 
wyboru.  

 Uczestników Turnieju prosimy zgłaszać do 20 października 2022r.  
pocztą elektroniczną na adres konkurssp1kopernik@wp.pl 

 Turniej Wiedzy na szczeblu powiatowym przeprowadzony 
zostanie 28 października 2022r. o godzinie 9:00   
w Szkole Podstawowej nr1 w Mińsku Mazowieckim 

  
Podsumowanie:  

 Podsumowanie Turnieju wraz z wręczeniem nagród laureatom 
odbędzie się 28 października 2022r. około godziny 11:00 
w Szkole Podstawowej nr1 w Mińsku Mazowieckim  

 

 
Ewentualne pytania prosimy kierować do organizatorów konkursu  

EKOŻACZEK 2022: 

pp. Małgorzaty Chodorek, Honoraty Gajowniczek, Bożeny Polkowskiej 

tel. 25 758 21 22 lub e-mail: konkurssp1kopernik@wp.pl 
 

Organizatorzy 
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