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Dyrektorzy Szkół
Szanowni Państwo,
Organizatorzy: Zarząd Okręgu PZW w Szczecinie i Rada ds. Młodzieży przy
Zarządzie Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie oraz
współorganizatorzy: Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w
Baszkowicach i Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny - zapraszają szkoły do
uczestnictwa w Wojewódzkiej Olimpiadzie Ekologiczno-Wędkarskiej.
W Olimpiadzie biorą udział uczniowie w grupach wiekowych do lat 12, do lat 14, do lat
16-tu ( decyduje rok urodzenia)
Program do losowania pytań oraz pytania testowe są do pobrania i znajdują się na
stronach www.pzw.org w zakładce
http://www.pzw.org.pl/mlodziez/cms/20011/pytania_do_testu_ekologicznowedkarskiego
_na_olimpiady_wedkarskie
I etap Etap Szkolny, organizują szkoły poprzez nauczycieli w poszczególnych grupach
wiekowych przeprowadzają
konkursy z wiedzy ekologiczno-wędkarskiej
w celu wyłonienia najlepszych zawodników z których zostaną stworzone drużyny 3
osobowe w danej grupie wiekowej.
II etap, Finał Olimpiady 15 grudnia 2017 r. do tego etapu opiekunowie zgłaszają
drużynę 3 osobową podając grupę wiekową do lat 12, do lat 14, do lat 16 tu.
Maksymalnie z danej szkoły można zgłosić dwie drużyny w danej grupie wiekowej.
Zgłoszeń należy dokonywać telefonicznie podając skład drużyny najpóźniej do dnia
14.12.2017 r. pod numer telefonu 504-087-425 lub e-mailem na pzw-brzanadolice@wp.pl
Ze względu na ograniczoną ilość miejsc o udziale w Finale Olimpiady decydować będzie
kolejność zgłoszeń. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu zawodników
1)i opiekunów na olimpiadę.
Olimpiada Ekologiczno-Wędkarska odbędzie się w dniu 15 grudnia 2017 r.
Rejestracja drużyn i zawodników indywidualnych od 9.30, powitanie i rozpoczęcie
Olimpiady od godziny 10.00 w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w
Szczecinie przy Kazimierza Królewicza 4, 71-550 Szczecin – Wydział Nauk o
Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie

Olimpiada polega na rozwiązywaniu testów wylosowanych przez program, które ocenia
komisja. Zawodnicy wraz z opiekunami w oczekiwaniu na wyniki testów aktywnie
uczestniczą w wysłuchaniu prelekcji przygotowanej przez pracowników naukowych oraz
biorą udział w zwiedzaniu Wydziału (muzeum ichtiologiczne i sale awaryjne).
Planowane ogłoszenie wyników godz. 12.40.
Organizatorzy zapewniają dla trzech najlepszych drużyn w poszczególnych grupach
wiekowych puchary za I, II, III miejsce do lat 12,za I, II, III miejsce do lat 14, za I, II, III
miejsce do lat 16 tu, oraz puchary za I miejsce dla trzech najlepszych zawodników w
danej grupie wiekowej puchary a także interesujące upominki dla wszystkich
zawodników.
Wszelkie dodatkowe
informacje są dostępne pod
nr tel. (0) 504-087-425,
Serdecznie zapraszam
Przewodniczący Rady ds. Młodzieży
Stanisław Praszczyk

