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REGULAMIN 

konkursu dla szkół podstawowych pt.: 

„Zostań medialnym ambasadorem Bieszczadzkiego Parku Narodowego –  

dzikiego królestwa rysia Pędzelka” 

 

I. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest Bieszczadzki Park Narodowy, zwany dalej BdPN. 

2. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych województwa podkarpackiego (kl. IV - 

VI), w szczególności z powiatów: bieszczadzkiego, leskiego, sanockiego.  

II. Główne cele konkursu 

1. Pogłębienie wiedzy o przyrodzie Bieszczadzkiego Parku Narodowego, uwrażliwienie na jej piękno i 

zagrożenia. 

2. Współtworzenie misji ochrony przyrody w rejonie swojego miejsca zamieszkania poprzez funkcję 

medialnego ambasadora. 

III. Zasady przygotowania podcastu oraz kryteria oceny 
1. Klasa lub zespół uczniów uczestniczący w konkursie ma za zadanie przygotować jeden podcast (5-10 

min.) i przesłać go do BdPN drogą mailową na adres edukacja@bdpn.pl do 06.11.2020 r. 

2.  Tematyką podcastu są: Bieszczadzki Park Narodowy chroniący dzikie królestwo rysia Pędzelka, jego 

mieszkańców i środowisko życia, oraz zagrożenia przyrody, zasady odwiedzania i potrzeba ochrony 

Parku. 

3.  Do przygotowania podcastu konieczne jest odsłuchanie filmu instruktażowego – Ambasador 

Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Film wyjaśnia czym jest podcast, jakiego używać sprzętu i 

jakich treści ma dotyczyć. Film znajduje się na stronie 

https://www.youtube.com/watch?v=tInL5ImcN70&feature=emb_logo&ab_channel=BieszczadzkiPark

Narodowy&fbclid=IwAR0MUZB6JNtBxeeV9HppiAzDWr48krINLQaRSpN1My8UDWsN-

ZpG2pbikkA  

4. Warto również zapoznać się ze słuchowiskiem o przygodach rysia Pędzelka umieszczonym na stronie 

BdPN http://www.bdpn.pl/pedzelek.html oraz filmikami z serii Pędzelkowe safari: 

https://www.bdpn.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=2748&Itemid=49 

5. Komisja powołana przez BdPN wybierze pulę najciekawszych i poprawnych merytorycznie 

podcastów, które oceni i umieści w internecie. 

6. Na ostateczną ocenę składać się będzie ocena komisji i liczba zebranych głosów (lajków) w 

głosowaniu internetowym. 

IV. Nagrody i wyróżnienia 
1. Szkoła, która zwycięży w konkursie, otrzyma Certyfikat Ambasadora Bieszczadzkiego Parku 

Narodowego ważny przez rok i zostanie objęta patronatem przez BdPN.  

2.  Zwycięską szkołę odwiedzi Pan Krystian Tyrański – znany podróżnik, prezenter radiowy i twórca 

programów edukacyjnych dla dzieci) i przygotuje wyjątkowy finałowy podcast. 

3. Wybrane podcasty zostaną umieszczone na stronie BdPN oraz emitowane będą w mediach BdPN (na 

facebookowym profilu i filmowym kanale YouTube). Będą również emitowane w Polskim Radiu 

Dzieciom – w audycji Mali strażnicy Dzikiego Królestwa prowadzonej przez Krystiana Tyrańskiego.  

V. Postanowienia końcowe 

1. BdPN zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym momencie realizacji 

konkursu. 

2. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i 

jego akceptacją. 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem niniejszego Regulaminu, BdPN 

zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji jego postanowień. 
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