Klub w internecie

Lubuski Konkurs
Przyrodniczy
2020

W początkach marca 2020,
jak co roku o tej porze, planujemy
w Świebodzinie kolejny, już XXXVIII Lubuski
Konkurs Przyrodniczy dla uczniów szkół
podstawowych. Jego tematem będą:

„Rośliny pól, łąk, muraw i torfowisk”.
Od uczestników oczekujemy znajomości pospolitych,
ale też rzadkich, zagrożonych i chronionych, gatunków
roślin spotykanych w siedliskach otwartych Ziemi Lubuskiej,
znajomości ich biologii i ekologii, zagrożeń oraz sposobów ochrony.
Jak co roku konkurs będzie odbywał się na
poziomie indywidualnym oraz drużynowym.
Każda szkoła może zgłosić do udziału jedną lub kilka drużyn (jeśli jest kilku
nauczycieli przedmiotu), liczących nie więcej niż 6 uczniów każda.
Pierwszym etapem będzie test złożony z 30 pytań, dziesiątka laureatów testu
przejdzie do ustnego półfinału, a trójka zwycięzców półfinału do rozgrywki finałowej.
O wynikach drużynowych decydować będą wyniki testu
trzech najwyżej sklasyfikowanych przedstawicieli drużyny.
Więcej informacji na stronie

www.kp.org.pl.

Przypominamy, że od ponad roku działa nowa forma komunikacji z członkami - serwis emailowy info-kp. Jest ona uzupełnieniem Boćka, którego nadal członkom wysyłamy, umożliwiając
bieżące, sprawniejsze informowanie o naszej działalności i możliwościach jej wspierania oraz
angażowania się w prace Klubu. Informacje wysyłamy raz w miesiącu, wyjątkowo częściej. Jeśli
ktoś nie otrzymuje informacji (rozsyłamy je od lutego 2018) to znaczy, że nie mamy jego aktualnego adresu poczty elektronicznej. Należy wówczas wysłać z konta na jakie chcecie otrzymywać informacje maila z trudnym słowem SUBSKRYBUJĘ oraz imieniem i nazwiskiem (serwis
dostępny jest tylko dla członków Klubu) na adres info-kp@kp.org.pl.
Przypominamy, że od lat Klub prowadzi serwis internetowy wiadomościkp przeznaczony
dla szerszego grona odbiorców i informujący o organizowanych imprezach, nowościach
wydawniczych, ważnych sprawach polskiej ochrony przyrody. Aby je zasubskrybować wystarczy wysłać pusty e-mail na adres: wiadomoscikp-subscribe@listy.eko.org.pl. Nie musisz nic
wpisywać w tytule ani w treści. Ze względów technicznych ostatecznego zatwierdzenia wpisu
dokona administrator serwisu; lista jednak jest otwarta dla wszystkich.
Jesteśmy też na FB, swoje konta posiadają też stacje w Owczarach i Uniemyślu, oraz niektóre koła terenowe. Pod adresem lista-kp@googlegroups.com funkcjonuje również lista
dyskusyjna.
Funkcjonuje też ciągle tradycyjna, od roku w nowej oprawie, strona www.kp.org.pl.
Zapraszamy!
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Archiwalne zeszyty Boćka w wersji pdf znaleźć można pod adresem:
http://www.kp.org.pl/pl/wydawnictwo/bociek

