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Regulamin konkursu na prowadzenie blogu  
„Ziemia Gołdapska – przyrodniczo i ekologicznie” 

 

1. Organizatorem konkursu jest Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej.  
2. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.  
3. Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy przyrodniczej, ekologicznej i informatycznej 

oraz zainteresowanie przyrodą i wzrost poczucia odpowiedzialności za nią.  
4. Przedmiotem konkursu jest prowadzenie w internecie blogu poświęconego osobistym 

przemyśleniom, doświadczeniom lub obserwacjom związanym z przyrodą lub 
ekologią całego powiatu gołdapskiego lub wybranego miejsca/obszaru w powiecie 
gołdapskim.  

5. Blog powinien posiadać własny tytuł (inny niż tytuł konkursu).   
6. Temat blogu może być zawężony do pojedynczego zagadnienia (np. „Przyrodnicze 

wycieczki po Ziemi Gołdapskiej”, „Grabowo coraz bardziej ekologiczne”, „Przyroda 
Dubeninek w fotografii”, „Zwierzęta Puszczy Rominckiej”, „Moje działania na rzecz 
ochrony lokalnej przyrody” itp.).  

7. Blog może być prowadzony przez 1, 2 lub 3 osoby.    
8. Blog ma zawierać od 10 do 15 postów. Każdy post ma być opatrzony datą.  
9. Do konkursu mogą przystąpić wyłącznie blogi założone po 1 września 2009 r.  
10. Ocenie podlegać będą treści zawarte w blogu do dnia 30 listopada 2009 r.  
11. Prowadzenie blogu należy zawiesić na czas od 1 grudnia 2009 r. do dnia ogłoszenia 

wyników przez komisję.  
12. Treści blogu powinny być dostępne w internecie co najmniej do 31 grudnia 2009 r. 
13. Komisja oceniać będzie: zgodność z tematem konkursu oraz treść i formę blogu.  

Komisja będzie zwracać także uwagę na wartości informacyjno-edukacyjne blogu,  
kreatywność i zaangażowanie autorów, różnorodność form przekazu informacji, 
zawarte przemyślenia, obserwacje, doświadczenia oraz przesłanie blogu.     

14. W przypadku czerpania do blogu grafiki lub tekstów z innych źródeł, konieczne jest 
podanie ich autora (!).  

15. Wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia do konkursu należy dostarczyć pocztą, 
faxem lub jako skan za pomocą poczty e-mailowej najpóźniej 7 dni od dnia założenia 
blogu.  

16. W przypadku, gdy uczestnik jest osobą niepełnoletnią, przystąpienie do konkursu 
wymaga pisemnej zgody jego opiekuna (nauczyciela, rodzica lub opiekuna prawnego). 

17.  Ogłoszenie wyników nastąpi najpóźniej do 31 grudnia 2009 r.  
18. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez Starostwo 

Powiatowe w Gołdapi, Fundację Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej  
w Gołdapi i Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej.    

19. Po ogłoszeniu wyników zachęcamy do dalszego (pozakonkursowego) prowadzenia 
założonych blogów.  


