Konkurs ekologiczny „Rega for Life – rybom na
ratunek” rozpoczęty!
2014-09-02

Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie oraz Regionalna Dyrekcja Ochrony
Środowiska w Szczecinie w ramach projektu LIFE+ „Niebieski Korytarz Regi” organizują konkurs ekologiczny
„Rega for Life – rybom na ratunek”, który rozpoczął się 2 września 2014 r.
Konkurs skierowany jest do uczniów 23 szkół gimnazjalnych z terenu gmin położonych w obszarze Natura 2000
„Dorzecze Regi” PLH320049.

Konkurs „Rega for Life – rybom na ratunek” podzielony jest na dwa etapy, szkolny i indywidualny (konkurs
wiedzy). Szkoły chętne do wzięcia udziału w konkursie zobowiązane są w I etapie konkursu przesłać w formie
plakatu, przygotowanego przy użyciu dowolnej techniki graﬁcznej, identyﬁkację głównych zagrożeń dla
gatunków ryb oraz ich siedlisk, tarlisk w rzece Redze i w jej dopływach. Ponadto szkoły mają zaprojektować i
wykonać grę planszową, która będzie charakteryzować wędrówkę wybranego gatunku ryby dwuśrodowiskowej
(np. łososia, węgorza, minoga). W II etapie konkursu, szkoły będą przeprowadzać eliminacje szkolne, podczas
których zostanie wyłonionych 3 najlepszych reprezentantów szkoły. Uczniowie przejdą do kolejnego etapu
konkursu. tj. do półﬁnału, gdzie rozwiązywać będą test wyboru. Do ﬁnału zakwaliﬁkuje się 10 osób, które
uzyskają największą liczbę punktów w półﬁnale. Uczestnicy ﬁnału odpowiadać będą na pytania otwarte.
Zwycięzcą konkursu będzie osoba, która zgromadzi największą ilość punktów w ﬁnałowych rozgrywkach.

Wyłonienie najlepszej szkoły odbędzie się na podstawie zsumowania punktów zdobytych przez szkołę w I etapie konkursu (za nadesłane prace tj. plakat i grę planszową) i sumie punktów
zdobytych przez poszczególnych przedstawicieli szkoły w II etapie konkursu – półﬁnale i ﬁnale.

Celem konkursu jest uświadomienie problemów ekosystemu rzeki Regi, przedstawienie podstawowych procesów przyrodniczych zachodzących w środowisku wodnym, uświadomienie
przyczyn zanieczyszczeń środowiska zwłaszcza wodnego, kształtowanie postawy odpowiedzialnej za obecny i przyszły stan środowiska, podejmowanie działań dotyczących ochrony
środowiska, a także zapoznanie młodzieży z informacjami na temat ekosystemu rzeki Regi.

Więcej informacji o konkursie na stronie internetowej Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie.
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