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REGULAMIN ELIMINACJI DO MIĘDZYREGIONALNEGO 

 KONKURSU z WIEDZY O RYBACTWIE 
 
 

Rozdział I 
Postanowienia ogólne 

 
1. Regulamin określa zasady, organizację i porządek Międzyregionalnego konkursu wiedzy o 
rybactwie, zwanych dalej Konkursem. 
 
2. Organizatorem Eliminacji do Międzyregionalnego Konkursu z wiedzy o rybactwie jest LGR 
„Opolszczyzna.  
 
3. Organizatorem Finału Konkursu w Skoczowie jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Żabi 
Kraj”. Zasady Finału Konkursu Międzyregionalnego w Skoczowie są określone odrębnym 
Regulaminem.  
 
4. Zakres tematyczny konkursu: 
- rys historyczny karpiarstwa, 
- karp hodowla i chów, 
- środowisko przyrodnicze stawów karpiowych, 
- retencyjna funkcja stawów, 
- ryby w żywieniu człowieka, 
- wiedza ogólna o innych rybach. 
 
5. Terminy i miejsce przeprowadzenia konkursu: 

− Zgłoszenia do uczestnictwa w konkursie – w terminie do 31 maja 2014 r.  

− Przeprowadzenie eliminacji – w terminie do 27 czerwca 2014 r. (w miejscowościach: (1) 
Niemodlin, (2) Pokój, (3) Ozimek) 

− Finał eliminacji – w terminie do 15 września 2014 r. w Biestrzynniku (gm. Ozimek) 

− Finał międzyregionalny – 20 września 2014 r. - Skoczów. 
 
 

Rozdział II 
Warunki uczestnictwa 

 
1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych leżących na 
terenie działania LGR „Opolszczyzna”. 
 
2. Zgłoszenie należy wypełnić na druku zgłoszenia, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 
Regulaminu. 
 
3. Wszystkie zgłoszenia należy dostarczyć do biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka 
„Opolszczyzna” (Plac Kopernika 5/3, 45-040 Opole) lub zeskanowane przesłać drogą elektroniczną na 
e-mail: rkloch@poczta.onet.pl do dnia 31 maja 2014 r. 
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4. LGR zobowiązana jest do zapewnienia opieki nieletnim uczestnikom podczas eliminacji do 
konkursu. 
 
5. Uczestnicy Konkursu podpisując zgłoszenie do Konkursu akceptują jego regulamin. 

 
 

Rozdział III 
Przebieg konkursu 

 
1. Integralną częścią regulaminu jest lista lektur oraz filmów edukacyjnych obowiązujących 
uczestników Konkursu, ogłaszana przez Organizatora poprzez zamieszczenie jej na stronie 
internetowej: www.lgropolszczyzna.com. Na podstawie w/w źródeł opracowywane są pytania 
konkursowe.  
 
2. Eliminacje do Konkursu będą przebiegały dwuetapowo: 
 
ETAP I –  PÓŁFINAŁY – trzy edycje. Każda w innej miejscowości: 

− NIEMODLIN: półfinał dla uczniów szkół leżących w gminach: Tułowice, Niemodlin, Lewin 
Brzeski 

− POKÓJ: półfinał dla uczniów szkół leżących w gminach: Popielów, Świerczów, Pokój, 
Murów 

− OZIMEK: półfinał dla uczniów szkół leżących w gminach: Ozimek, Turawa, Zębowice, 
Lasowice Wielkie 

  
Na etapie półfinałów wyniki  konkursu zostaną ustalone w oparciu o testy wypełnione przez 
uczestników (ok. 20 pytań). Za każdą prawidłową odpowiedź uczestnik uzyskuje 1 punkt.  
 
Z każdego półfinału wyłonionych zostanie 3 półfinalistów (w sumie – ze wszystkich edycji będzie 9 
półfinalistów), którzy zostaną zaproszeni do II etapu.  
 
ETAP II –  FINAŁ.  
Finał eliminacji odbędzie się w Siedzibie LGR „Opolszczyzna”, tj. Biestrzynnik ul. Poliwodzka 16, 
Dylaki, gmina Ozimek.  
 
W finale wyniki konkursu zostaną ustalone w oparciu o: 

− testy – które będą rozwiązywać wszyscy finaliści  

− odpowiedzi ustne na losowane pytania. Za każdą poprawną odpowiedź uczestnik otrzymuje 
odpowiednią ilość punktów przyporządkowaną wylosowanemu pytaniu.  Na udzielenie 
odpowiedzi na pytanie uczestnik ma jedną minutę. 

 
3. Wyniki testów oraz poprawność odpowiedzi ocenia jury. 
 
4. Pierwsze, drugie i trzecie miejsce przyznawane jest każdorazowo według liczby uzyskanych 
punktów. 
 
5. W razie osiągnięcia takiej samej zdobyczy punktowej w przypadku pierwszych 3 miejsc uczestnicy 
losują i odpowiadają na dodatkowe pytanie, aż do rozstrzygnięcia. 
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Rozdział IV 

Warunki organizacyjne 
 

1. Organizator Konkursu nie zwraca kosztów podróży, za wyjątkiem dojazdu na Finał Międzygminny w 
Skoczowie. 
 
2. W czasie półfinałów opiekę swoim uczniom zapewniają szkoły, w czasie finału każdy niepełnoletni 
uczeń powinien mieć opiekuna. 
 
3. Jury przyzna I, II i III miejsce na podstawie łącznej ilości punktów, zarówno na etapie półfinału, jak i 
finału. 
 
4. Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy dyplom oraz nagrody pocieszenia 
 
5. Na etapie półfinałów za pierwsze trzy miejsca, dla wszystkich półfinalistów ze wszystkich edycji 
planowane są następujące nagrody: 

I miejsce – sprzęt elektroniczny  (o wartości ok. 130 zł) 
II miejsce – gra edukacyjna (o wartości ok. 100 zł) 
III miejsce – sprzęt sportowy (o wartości ok. 70 zł)  

 
6. Na etapie finału za pierwsze trzy miejsca, dla wszystkich półfinalistów ze wszystkich edycji 
planowane są następujące nagrody: 

I miejsce –  sprzęt elektroniczny (o wartości ok. 300 zł) oraz uczestnictwo w finale 
międzywojewódzkim w Skoczowie  

II miejsce –  sprzęt turystyczny (o wartości ok. 200 zł) 
III  miejsce –  sprzęt sportowo-turystyczny (o wartości ok. 100 zł) 

 
 

Rozdział V 
Postanowienia końcowe 

 
1. Koordynatorem Konkursu z ramienia Organizatorów i osobą upoważnioną do kontaktów ze 
szkołami i zawodnikami jest Ryszard Kloch – rkloch@poczta.onet.pl, tel. 664 743 567 
 
2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do publikacji danych osobowych uczestników 
konkursu oraz wykorzystywanie zdjęć wykonanych podczas Konkursu w tym zdjęć osób. 
 
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i lokalizacji Konkursu bez podania przyczyny. 
 
4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu bez podania przyczyny. 
 
5. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany w powyższym Regulaminie, informacje o 
ewentualnych zmianach zostaną zamieszczone na stronie www.lgropolszczyzna.com. 
 
6. Wszelkie informacje dotyczące zarówno konkursu jak i materiałów niezbędnych do przygotowania 
się do niego znaleźć można na stronie www.lgropolszczyzna.com w zakładce „Wiedza o rybactwie – 
poradnik” 
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Spis  lektur: 

• Ryby Słodkowodne – atlas do oznaczania gatunków 

• Encyklopedia rybactwa  
 
 

• https://www.youtube.com/watch?v=xKBh9jQyVwQ – Karp pozytywnie wpływa na stawy 

• http://ir.ptir.org/artykuly/pl/93/IR(93)_1852_pl.pdf 

• http://www.odzywianie.info.pl/Karp-ciekawostki-i-wartosci-odzywcze.html 

• http://www.karon-ryby.pl/Hodowlarybwstawach/tabid/1325/Default.aspx 

• http://www.kulturawsi.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1239:stawy-
rybne-to-nie-tylko-chow-i-hodowla-ryb&catid=53:fakty-i-wydarzenia&Itemid=138#Scene_1 

• ftp://rzgw.gliwice.pl/konsultacje/prezentacje/ustron/Stawy%20karpiowe.pdf 

• http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=stawy%20karpiowe&source=web&cd=23&ved=0CFs
QFjACOBQ&url=http%3A%2F%2Fwww.gliwice.rzgw.gov.pl%2Findex.php%3Foption%3Dcom_
jotloader%26section%3Dfiles%26task%3Ddownload%26cid%3D75_8085e0cf302d9d13605f4
5c404712873%26Itemid%3D259%26lang%3Dpl&ei=TWIxUKelNs_GswaqyYHYDQ&usg=AFQjC
NGJrqtQ4H1ZUJLj-Z8OW7UyxZBAqw 

• http://slaskie.pl/przest_plan/ekofiz/3_diagn_stanu/2_uzytk_zasob/2_5_stawowa/III_2_5_go
spodarka_stawowa.pdf 

• http://www.e-ryby.net/news.php 

• http://www.itep.edu.pl/konferencje/ko20111026/PANEL%20II%20Drabinski.pdf 

• http://fs.siteor.com/bocian/files/www/biblioteka/ksiazki/24przyrodniczo-
ekonomiczna_waloryzacja_stawow_rybnych_w_polsce.pdf?1292203248 

• http://www.carpsoul.com/v2/inews.php?readmore=7&rowstart=1 
 


