Konkurs „Przystanek bezpieczny dla ptaków”
Kochamy ptaki. Wszyscy wiemy, jak ważną rolę odgrywają nie tylko w naszym życiu, ale także
w przyrodzie, z którą człowiek jest nierozerwalnie związany. Nie zdajemy sobie jednak sprawy z tego,
że codziennie obok nas wydarzają się ptasie tragedie. Możemy jednak im w znacznej mierze
zapobiec. Wystarczy odrobina naszego zaangażowania i wiedzy.
Ptaki napotykają na swojej drodze przezroczyste bądź lustrzane powierzchnie – przeszklone ściany
budynków, okna, wiaty przystankowe czy ekrany akustyczne. Ponieważ postrzegają świat w nieco
odmienny sposób niż ludzie, powierzchnie te stanowią dla nich śmiertelną barierę – są albo
dla ptaków niewidoczne, albo przez „efekt lustra” sprawiają wrażenie otwartych przestrzeni.
Zderzenia ze szklanymi powierzchniami kończą się bardzo często śmiercią ptaków lub poważnymi
zranieniami. Co roku na świecie ginie w ten sposób od kilku do kilkunastu miliardów ptaków.
Tymczasem każdy z nas może przyczynić się do poprawienia widoczności szklanych elementów
infrastruktury i sprawić, by nie stały się śmiertelnymi, szklanymi pułapkami dla ptaków.
Regulamin konkursu „Przystanek bezpieczny dla ptaków”
1. Celem konkursu „Przystanek bezpieczny dla ptaków”, zwanego dalej konkursem,
jest zwrócenie uwagi na problem ptasich kolizji ze szklanymi elementami infrastruktury
oraz edukacja dzieci w temacie metod zabezpieczania szklanych powierzchni przed ptasimi
kolizjami.
2. Konkurs trwa od 15 kwietnia 2019 roku do 15 listopada 2019 roku.
3. W konkursie mogą wziąć udział klasy, grupy przedszkolne i szkolne koła zainteresowań
(przyrodnicze, biologiczne) z przedszkoli i szkół podstawowych, publicznych oraz prywatnych.
4. Konkurs jest oparty na metodzie projektu. Zadaniem każdej zgłaszającej się grupy będzie
zaplanowanie, a następnie wdrożenie projektu, którego obiektem działania jest wybrana
szklana wiata przystankowa, znajdująca się w okolicy szkoły lub przedszkola.
5. Działania konkursu-projektu obejmą: wybranie obiektu objętego badaniami projektowymi,
przeprowadzenie badań wstępnych, trwających co najmniej miesiąc, a polegających
na regularnym monitoringu wybranego obiektu (szukania śladów po ptasich kolizjach ofiar
tych kolizji), udokumentowaniu przeprowadzonego monitoringu,
ustaleniu metod
zabezpieczenia wybranego obiektu, zgodnych z metodami zabezpieczenia szklanych
powierzchni przed ptasimi kolizjami, nawiązaniu współpracy z administratorem
(właścicielem) obiektu, zaprojektowaniu właściwego zabezpieczenia i wykonaniu go
oraz monitorowaniu i dokumentowaniu jego efektów.
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6. Wymagane jest wstępne zgłoszenie do konkursu, które należy przesłać do dnia 15 maja 2019
r. na załączonym formularzu (Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu „Przystanek bezpieczny
dla ptaków”) na adres: monika.klimowicz@otop.org.pl
7. Jury konkursowe będzie oceniać:
- plan realizacji projektu,
- sposób przeprowadzania i dokumentowania monitoringu wybranego obiektu,
- pomysłowość w projektowaniu zabezpieczeń obiektu,
- pomysł na nawiązanie współpracy z właścicielem lub administratorem obiektu,
- formę sprawozdania konkursowego, w którym zostaną zawarte opisy wszystkich działań
podejmowanych w projekcie.
8. Opiekunem projektu musi być osoba pełnoletnia. Może to być nauczyciel (wychowawca),
opiekun szkolnego koła zainteresowań, rodzic.
9. Opiekun projektu wysyła zgłoszenie konkursowe (na załączonym formularzu)
wraz ze sprawozdaniem do dnia 15 listopada 2019 roku.
10. Sprawozdanie musi być przesłane w formie pisemnej. Do sprawozdania można dołączyć
zdjęcia, filmiki, sprawozdania z monitoringu.
11. Sprawozdanie należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
monika.klimowicz@otop.org.pl lub poprzez darmowe narzędzie do przesyłania plików on-line
(jeśli ich rozmiar przekroczy 20 MB), np. wetransfer.com
12. Każda klasa, grupa przedszkolna lub szkolne koło zainteresowań może przesłać tylko jedno
zgłoszenie.
13. Przesłanie zgłoszenia oznacza, że uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie przesłanych
materiałów przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków w celu publikacji na stronie
internetowej, w kwartalniku „Ptaki”, na Facebooku oraz na stronach i w mediach BirdLife
International.
14. Wyłączeni z udziału w konkursie są pracownicy Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony
Ptaków i ich rodziny.
15. Jury w składzie: Karolina Kalinowska – koordynatorka międzynarodowa kampanii Spring
Alive, Monika Klimowicz – koordynatorka krajowa kampanii Spring Alive, Hanna Rachwald –
specjalistka ds. edukacji przyzna trzy miejsca za najciekawsze przeprowadzenie projektu
„Przystanek bezpieczny dla ptaków”. Każde dziecko z grupy biorącej udział, otrzyma nagrodę.
Nagrodę otrzyma również pełnoletni koordynator (opiekun) projektu.
16. Nagrodami w konkursie są:
- I miejsce: bidony na wodę z logo Spring Alive, ptasie przypinki i dyplom
- II miejsce: koszulki z logo Spring Alive, ptasie przypinki, dyplom,
- III miejsce: ptasie przypinki, dyplom.
- nauczyciele nagrodzonych klas / grup otrzymają książki oraz imienne dyplomy z
podziękowaniami
17. Nagrody zostaną wysłane pocztą, na adres podany w zgłoszeniu.
18. Nagrody nie mogą być zamienione na ekwiwalent pieniężny.
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19.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie www.springalive.net oraz na stronie
otop.org.pl do 30 listopada 2019 r. Zwycięzcy konkursu zostaną również poinformowani o ich
wygranej w osobnym e-mailu.

Konkurs jest częścią międzynarodowego projektu Spring Alive, organizowanego pod patronatem
BirdLife International, a koordynowanego przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków.
Sponsorem projektu Spring Alive jest HeidelbergCement Group.
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Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu „Przystanek bezpieczny dla ptaków”
Formularz zgłoszenia grupy przedszkolnej, klasy lub szkolnego koła zainteresowań do konkursu
„Przystanek bezpieczny dla ptaków”
Nazwa placówki
oświatowej

Adres placówki
oświatowej

Imię i nazwisko
opiekuna grupy / klasy
przystępującej do
konkursu
Kontakt do opiekuna
(e-mail, nr telefonu)
Rodzaj grupy (grupa
przedszkolna, klasa,
szkolne koło
zainteresowań)
Liczba dzieci w klasie /
grupie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony
Ptaków, ul. Odrowąża 25, 05-270 Marki, Polska, dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia konkursy
„Przystanek bezpieczny dla ptaków”, realizowanego w ramach międzynarodowej akcji Spring Alive pod
patronatem BirdLife International, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych
(Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Miejscowość, data

Podpis nauczyciela / opiekuna

………………………………………………………

……………………………………………………......
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