
Regulamin  „Dzień Ziemi – Lipianka 2022” 
 

pod hasłem "INWESTUJ W NASZĄ PLANETĘ". 

 

2022 r. 

1. Organizatorem festynu jest Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie. 

2. Głównym celem konkursu jest kształtowanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska 

przyrodniczego, zmian w sposobie dotychczasowego myślenia i zachowania człowieka.  

3. Uczestnikami festynu mogą być uczniowie klas IV-VII szkół podstawowych  z terenu powiatu 

ostrołęckiego. 

4. Każda szkoła może zgłosić dowolną liczbę uczniów do udziału w festynie. Zgłoszenia 

przyjmowane są do 29.04. 2022r.  

5. Każdy uczestnik festynu, może wziąć udział w konkursach  zorganizowanych przez wystawców, 

aby otrzymać nagrodę rzeczową.  

6. Zgłoszone szkoły  będą rywalizować ze sobą w konkursach  indywidualnych  złożonych m.in. z 

quizu i konkurencji sportowych. 

7. W zabawach i grach rekreacyjnych mogą brać udział wszyscy zainteresowani uczniowie.   

8. Prawidłowość przeprowadzanych konkursów oceniać będą oceniać pracownicy Gminnego Ośrodka 

Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie. 

9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian regulaminu.  

10. W przypadku zmian w regulaminie organizator ma obowiązek poinformować o tym zgłoszone do 

konkursu szkoły. 

11. Uczestnicy konkursu i opiekunowie wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku na potrzeby 

promocji konkursu oraz na podanie do publicznej wiadomości ich imion, nazwisk i szkół, które 

reprezentują. 

12. Przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu i opiekunów odbywa się zgodnie                      

z ustawą o ochronie danych osobowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nagrody finansuje Powiat Ostrołęcki. 

 

 

 
 
 
 



Szczegółowy program festynu „Dzień Ziemi – Lipianka 2022” 

Godz. 10 – 13 

Zabawy, gry i konkursy edukacyjne:  

1. Konkursy i zabawy Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi. 

2. Ekolekcja z Leśniczym – gry edukacyjne Nadleśnictwa Ostrołęka. 

3. Leśni Agronauci – warsztaty, zagadki  

4. Oscar Ostrołęka – prezentacja eko auta ☺  

5. Mistrz Pszczelarstwa Adam Karamuz – o pszczołach  dużo wie i Wam opowie. 

6. Koło Łowieckie Kormoran- sami zobaczycie       

7. Powiatowa Stacja Sanitarmo -Epidemiologiczna w Ostrołęce- informacje o zdrowiu, 

co zrobić byś Ty i planeta byli  zdrowi  

8. Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej- przypomni o prawidłowej 

segregacji śmieci, oraz przeprowadzi gry i zabawy  

9. Quiz  - GOKSiR do tablicy wzywa! 

10. KGW „Nie ma lipy”- kwiatoumilacze       

11. Konkurencje sportowe * 

12. Ciepły posiłek. 

 

 

 

Uwaga!  

Zadbajcie o kondycję danego dnia, nastawcie się na dobrą zabawę😊 

 

W tym roku przewidujemy nagrody dla indywidualnych osób, które aktywnie będą 

uczestniczyć w konkursach i quizach.  

Przewidujemy 10 konkurencji, w których w każdej z konkurencji zostaną nagrodzeni 

zwycięzcy za  zdobycie  I,II,III miejsca.  Łącznie 30 nagród.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacji udziela: 

koordynator festynu Beata Bednarczyk – animator kultury 

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie, 

ul. Szkolna 16a, 07-440 Goworowo, 



tel. 29 76 15 246, 

www.goksirgoworowo.pl, 

goksirgoworowo@op.pl 

http://www.goksirgoworowo.pl/
mailto:goksirgoworowo@op.pl

