REGULAMIN XXXVII TURNIEJU WIEDZY O TATRACH
ORGANIZATOR


Tatrzański Park Narodowy

CEL


Propagowanie wśród młodzieży z terenu Małopolski wiedzy na temat przyrody, topografii,
użytkowania, historii poznania oraz ochrony Tatr.

WARUNKI UCZESTNICTWA


Turniej adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu
Małopolski.



W turnieju może wziąć udział dowolna ilość uczniów z jednej szkoły.

I etap turnieju - eliminacje internetowe
Na stronie turniej.tpn.pl od poniedziałku do piątku w dniach od 20 lutego do 10 marca
2017 r będą publikowane pytania konkursowe. Aby wziąć udział w Turnieju należy
zarejestrować się na stronie turniej.tpn.pl – podając imię, nazwisko, PESEL, adres
poczty elektronicznej, klasę, nazwę szkoły oraz swój login i hasło.
Rejestracji można dokonać dowolnego dnia w okresie od 13 lutego 2017 r. do
końca eliminacji internetowych tj. do 10 marca 2017. Zawodnicy po zalogowaniu się
odpowiadają na pytania testowe. Czas odpowiedzi na pytania jest ograniczony i
wynosi 10 minut. Zawodnicy będą mogli tylko raz dziennie odpowiadać na pytania z
danego dnia. Zestaw pytań na dany dzień będzie prezentowany przez 24 godziny, a
zmiana pytań odbywać się będzie o godzinie 0.00. Do następnego etapu przechodzi
30 najlepszych zawodników eliminacji internetowych.

II etap turnieju
Odbędzie się dnia 31 marca 2017 r. w Centrum Edukacji Przyrodniczej
Tatrzańskiego Parku Narodowego ul. Chałubińskiego 42a o godzinie 9.00. Etap
będzie miał charakter testowy.
Nagrodą dla wszystkich uczestników II etapu będzie możliwość wzięcia
udziału w wycieczce górskiej. Trasa i termin zostaną podane podczas finału
turnieju.

III etap turnieju - finał
W finale weźmie udział pięciu najlepszych zawodników II etapu. Odbędzie się
on tego samego dnia około godziny 11.00 i będzie polegał na pracy z
przewodnikiem i mapą turystyczną TPN.
Przewiduje się przyznanie pierwszego, drugiego, trzeciego miejsca oraz
wyróżnień. Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.
Informacje dodatkowe.
1. Koszt dojazdu na finał i na miejsce zbiórki przed wycieczką pokrywają
uczestnicy.
2. Przygotowanie do Turnieju ułatwi skorzystanie z następujących źródeł:
„Przewodnik przyrodniczy” Tomasz Skrzydłowski
„Tatry Polskie” Józef Nyka
„Tatry Słowackie” Józef Nyka
Foldery Tatrzańskiego Parku Narodowego dostępne na:
http://tpn.pl/poznaj/rosliny
http://tpn.pl/poznaj/zwierzeta
http://tpn.pl/poznaj/dziedzictwo
Mapa turystyczna Tatr (część polska i słowacka)
Strona internetowa: http://topr.pl/
Wielka Encyklopedia Tatrzańska

Powodzenia!

