KONKURS
z okazji obchodów DNIA ZIEMI 2018
Gra memo
„Różnorodność biologiczna
parku-arboretum w Gołuchowie”

REGULAMIN
1. Organizatorem konkursu jest Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie.
2. Celem konkursu jest zaprojektowanie gry pamięciowej typu memo (zapamiętywanie
położenia obrazków i łączenie ich w pary) podejmującej temat bogactwa przyrodniczego
parku-arboretum w Gołuchowie.
Park-arboretum w Gołuchowie jest cennym obiektem przyrodniczym południowej
Wielkopolski. Zróżnicowanie gatunków roślin, zwierząt i grzybów określane jako
różnorodność biologiczna stanowi o wartości przyrodniczej tego miejsca, które
podlega ochronie jako fragment Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dolina Rzeki
Ciemnej”, a także dobro kultury wpisane do rejestru zabytków. Rośnie tutaj kilkaset
gatunków i odmian drzew i krzewów. Niektóre z nich jak grab pospolity i cyprysik
nutkajski należą do najokazalszych w naszym kraju. Ponadto, na terenie parku
występuje 510 gatunków roślin naczyniowych i 27 gatunków mchów. Gniazduje
tutaj 78 gatunków ptaków, dziko żyje 28 gatunków ssaków. Badania wykazały
1007 gatunków chrząszczy, wśród nich zagrożone w skali kraju: pachnicę dębową
i czerwończyka nieparka. Spośród roślin objętych ochroną ścisłą spotkać tutaj
można gnieźnika leśnego, lilię złotogłów i obrazki plamiste.
Szczegółowe opracowanie parku-arboretum zawarto w publikacji „Park-arboretum
w Gołuchowie. Przewodnik” wydanej w 2017 r. Ogólne informacje dostępne są
również na stronie internetowej Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie
www.okl.lasy.gov.pl. Wydawnictwa opisujące walory przyrodnicze parkuarboretum w Gołuchowie można wypożyczyć w Bibliotece Ośrodka Kultury Leśnej
w Gołuchowie.
3. Konkurs skierowany jest do młodzieży klas gimnazjalnych oraz uczniów klas VII szkoły
podstawowej, ze szczególnym uwzględnieniem osób ubiegających się o odznakę
„Honorowy Opiekun Miejsc Przyrodniczo-Cennych Gołuchowa”.
4. Uczestnik:
 nadsyła 1 pracę (planszę) o tematyce zgodnej z regulaminem konkursu;
 wykonuje pracę jednostronną w formacie A3 (297 x 420 mm);
 na planszy umieszcza 10 par rysunków przedstawiających dowolne rośliny, zwierzęta
lub grzyby występujące na terenie parku-arboretum w Gołuchowie, podpisane ich
nazwami gatunkowymi;
 każdy z 10 rysunków wraz z nazwą umieszcza w kwadratowym polu, a następnie je
dubluje, celem utworzenia z nich podczas gry par; w efekcie na planszy umieszcza 20
rysunków (10 par);
 planszę wzbogaca o nazwę gry, zasady gry (1. Wytnij karty z planszy, 2. Potasuj
i poukładaj obok siebie obrazkiem do dołu, 3. Poszukuj par przez odkrywanie, 4. Jeżeli nie

znajdziesz pary – obrazek odłóż na swoje miejsce, 5. Zwycięża ten, kto znajdzie jak
najwięcej par, w jak najkrótszym czasie) i elementy graficzne wg uznania;
 stosuje technikę: malarską lub rysunkową;
 rysunki gatunków wykonuje odręcznie;
 dublowanie rysunków może wykonać poprzez zrobienie kserokopii oryginałów lub ich
zeskanowanie;
 pracę wykonuje samodzielnie, a jego twórczość nie stanowi kopii innego dzieła, tym
samym nie narusza praw osób trzecich;
 do pracy dołącza czytelny opis: imię i nazwisko autora, pełną nazwę i adres szkoły,
klasę oraz oświadczenie rodzica/opiekuna (wzór stanowi załącznik do regulaminu).
5. Prace należy nadsyłać na adres: Ośrodek Kultury Leśnej, ul. Działyńskich 2, 63-322
Gołuchów, z dopiskiem „KONKURS Gra memo” lub dostarczyć bezpośrednio do
sekretariatu Ośrodka Kultury Leśnej (adres jak wyżej).
6. Termin nadsyłania prac mija 28 lutego 2018 roku.
7. Prace będą oceniane przez Jury, w składzie określonym przez Organizatora.
8. Organizator przewiduje nagrody za I, II i III miejsce oraz wyróżnienia.
9. Laureaci będą poinformowani o wynikach konkursu (pismo zostanie wysłane do szkół).
Ponadto wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie www.okl.lasy.gov.pl
10. Rozdanie nagród odbędzie się podczas obchodów Dnia Ziemi w Ośrodku Kultury Leśnej
w Gołuchowie, w kwietniu 2018 roku.
11. Prace zostaną pokazane w „Powozowni” Ośrodka Kultury Leśnej, na wystawie, która
będzie towarzyszyć obchodom Dnia Ziemi.
12. Organizator nie zwraca przesłanych na konkurs prac i zastrzega sobie prawo
publikowania ich w materiałach związanych z informacją o wynikach konkursu oraz
innych materiałach edukacyjnych Ośrodka Kultury Leśnej.

Zapraszamy do udziału!
Ośrodek Kultury Leśnej, ul. Działyńskich 2, 63-322 Gołuchów,
tel. 62 7615045, faks 62 7615046,
e-mail: okl@okl.lasy.gov.pl, www.okl.lasy.gov.pl

