
 

 

Regulamin 

III Powiatowego Konkursu Wiedzy Ekologicznej  

 organizowanego przez Zespół Szkół w Sławnie  

im. Jana Henryka Dąbrowskiego  

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się III Powiatowy Konkurs 

Wiedzy Ekologicznej.  

2. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół w Sławnie im. Jana Henryka Dąbrowskiego, 

ul. Cieszkowskiego 4, 76-100 Sławno. 

3. Administrowanie danymi: 

˗ Administratorem danych osobowych uczestników konkursu i ich opiekunów jest 

Zespół  Szkół  w  Sławnie im. J.H. Dąbrowskiego z siedzibą w Sławnie, 

ul. Cieszkowskiego 4, kod pocztowy: 76-100 Sławno; adres e-mail: 

licslawno@poczta.onet.pl; tel. 59 810 76 62. 

˗ Kontakt do inspektora ochrony danych w Zespole  Szkół  w  Sławnie 

im. J. H. Dąbrowskiego- adres e-mail: iodo@powiatslawno.pl 

˗ Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia III Powiatowego Konkursu 

Wiedzy Ekologicznej oraz wyłonienia jego laureatów zgodnie z niniejszym 

regulaminem. 

˗ Dane osobowe będą przechowywane przez rok kalendarzowy, licząc od 11 kwietnia  

2022 r. 

˗ Rodzicom/opiekunom prawnym przysługuje prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

˗ Dane udostępnione nie będą podlegały profilowaniu. 

˗ Dane nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

˗ Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych, do ich poprawiania oraz żądania 

zaprzestania ich przetwarzania. Żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych 

jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w konkursie i skreśleniem z listy 

uczestników. 

mailto:iodo@powiatslawno.pl


II. CELE 

1.  Zdobywanie i pogłębianie wiedzy dotyczącej ekologii i ochrony środowiska. 

2.  Uwrażliwienie młodzieży na aktualne problemy ochrony najbliższego środowiska. 

3.  Kształtowanie postaw i zachowań ekologicznych. 

4.  Rozbudzanie i pogłębianie zamiłowania oraz szacunku dla przyrody. 

5.  Rozwijanie wiedzy o powiecie sławieńskim. 

6.  Propagowanie wśród uczniów powiatu sławieńskiego zainteresowania pięknem 

walorów przyrodniczych naszego regionu. 

 

III.  UCZESTNICY KONKURSU: 

Uczestnikami III Powiatowego Konkursu Wiedzy Ekologicznej mogą być uczniowie klas 

siódmych lub ósmych szkół podstawowych powiatu sławieńskiego. 

 

IV. WARUNKI PRZEPROWADZENIA KONKURSU: 

1. Szkoła podstawowa może zgłosić do udziału w konkursie do 3 uczniów. Konkurs 

będzie polegał na rozwiązaniu testu składającego się z zadań typu zamkniętego oraz 

otwartego.  

2. Czas trwania konkursu: 45 min. 

3. Konkurs odbędzie się w I Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół w Sławnie 

w dniu 22 kwietnia 2022 r. o  godzinie 9.00 

4. Warunkiem uczestnictwa w III Powiatowym Konkursie Wiedzy Ekologicznej jest 

przysłanie karty zgłoszenia (zał. nr 1) wraz z oświadczeniami rodziców/prawnych 

opiekunów (zał. nr 2) w terminie do 11 kwietnia 2022 r. na adres: Zespół Szkół 

w Sławnie im. Jana Henryka Dąbrowskiego, ul. Cieszkowskiego 4, 76-100 Sławno. 

5. Dla wszystkich uczestników konkursu przewidziano dyplomy.  

6. Dla laureatów (I - III miejsce) przewidziano nagrody rzeczowe.  

7. Szkoła, której uczniowie uzyskają w sumie największą liczbę punktów, otrzyma tytuł 

"NajEkoSzkoła Powiatu Sławieńskiego" oraz nagrodę rzeczową.  

8. Pytania konkursowe, opracowane przez Komisję Konkursową, będą obejmowały 

materiał dotyczący ekologii i ochrony środowiska z zakresu szkoły podstawowej oraz 

w podanej literaturze, a także zakres treści dostępnych na stronach internetowych. 

Wykaz literatury oraz stron internetowych podaje się w dziale VI niniejszego 

regulaminu. 

9. Tematem przewodnim treści pytań konkursowych będzie ochrona przyrody w Polsce, 

w szczególności w powiecie sławieńskim i w województwie zachodniopomorskim. 

V. KRYTERIA OCENY 

1. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez organizatora. 

2. Wyniki będą podane, jako łączna liczba punktów, zgodnie z punktacją umieszczoną 

w teście konkursowym. 

3. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna. 



VI. LITERATURA I WYKAZ STRON INTERNETOWYCH WYKORZYSTANYCH PRZY 

REDAGOWANIU PYTAŃ 

 

1. Literatura 

1) Beata Sągin, Andrzej Boczarowski, Marian Sęktas, Puls Życia. Podręcznik do 

biologii dla klasy ósmej szkoły podstawowej, Wyd. Nowa Era 

2) Areta Szpura, Ty też możesz uratować planetę,  Estrada Poznańska, Poznań 2020 

3) Biblioteka wiedzy - Ekologia i ochrona środowiska, praca zbiorowa, 

Wyd. Arti 2013 

2. Strony internetowe 

1) www.slawno.pl 

2) www.powiatslawno.pl 

3) www.mpgkim.slawno.pl 

4) www.szczecin.rdos.gov.pl 

5) www.ekopolityka.pl 

6) www.gov.pl/web/srodowisko/przyroda 

Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod numerem  tel. 59 8107662 

lub pod adresem email: licslawno@poczta.onet.pl 

http://www.slawno.pl/
http://www.powiatslawno.pl/
http://www.mpgkim.slawno.pl/
http://www.szczecin.rdos.gov.pl/
http://www.ekopolityka.pl/


Załącznik nr 1 

 

 
 

 

 

……….....…………                                                                                            …..……..……………. 

  Pieczątka szkoły                                                                                                  Miejscowość, data 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU 
W III  POWIATOWYM KONKURSIE WIEDZY EKOLOGICZNEJ  

ORGANIZOWANYM PRZEZ ZESPÓŁ SZKÓŁ W SŁAWNIE  

IM. JANA HENRYKA DĄBROWSKIEGO 
 

Nazwa szkoły podstawowej: ...................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………..………………….. 

Adres szkoły (ulica, miejscowość, kod pocztowy): ................................................................................... 

………………………………………………………………………………………..………………….. 

Telefon oraz fax: ........................................................................................................................................ 

Adres e-mail (szkoły): …………………………………........................................................................... 

Imię i nazwisko opiekuna grupy, adres e-mail oraz telefon kontaktowy: ……......................................... 

……………………………………………………………………………………………....…………… 

Imię i nazwisko uczestnika, klasa: 

1. ....................................................................................................................................................... 

2. ....................................................................................................................................................... 

3. ....................................................................................................................................................... 

                                                                                                                             

                                                                                                                                                     

…….…………..….......………. 

Podpis i pieczęć dyrektora szkoły 

 



Załącznik nr 2:  Zgoda rodziców/prawnych opiekunów ucznia  

 

 

 

……………………………………………………………….. 

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego uczestnika konkursu 

 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w III Powiatowym 

Konkursie Wiedzy Ekologicznej  organizowanym przez Zespół Szkół w Sławnie im. Jana 

Henryka Dąbrowskiego oraz wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na opublikowanie danych 

osobowych mojego dziecka oraz wyników uzyskanych przez moje dziecko 

 

................................................................................................................................................ 
(imię i nazwisko) 

ucznia/uczennicy 

.................................................................................................................................................. 

(nazwa szkoły, klasa) 

 

na stronie internetowej szkoły przeprowadzającej konkurs,  przekazanie ich w materiałach dla 

instytucji  sprawujących patronat honorowy/ umieszczenie ich odpowiednio na stronach 

internetowych tych instytucji  oraz do lokalnych mediów.  

Niewyrażenie zgody na opublikowanie danych osobowych spowoduje anonimizację danych 

mojego dziecka (imię i nazwisko). 

W przypadku posiadania orzeczenia lub zaświadczenia lekarskiego o niepełnosprawności 

lub przewlekłej chorobie dziecka, wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na poinformowanie 

przez dyrektora szkoły, do której uczęszcza mój syn/ moja córka*, drogą pisemną 

organizatorów konkursów w celu dostosowania testów, warunków i miejsca pracy do potrzeb 

indywidualnych ucznia.  

Niewyrażenie zgody jest równoznaczne z brakiem możliwości dostosowania warunków pracy 

oraz materiałów konkursowych do potrzeb ucznia. 



Oświadczam również, że zapoznałam/-em się z zapisami Regulaminu III Powiatowego 

Konkursu Wiedzy Ekologicznej organizowanego przez Zespół Szkół w Sławnie im. Jana 

Henryka Dąbrowskiego, w tym z informacją dotyczącą przetwarzania przez organizatora 

konkursu danych osobowych mojego dziecka (oraz moich) w związku z jego udziałem 

w konkursie i akceptuję niniejszy regulamin. 

 

 

Data: ..................................           …................................................................. 
                                                                                              (podpis rodzica/opiekuna prawnego) 
*niepotrzebne skreślić 


