
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10
IM. JANA BRZECHWY W RUMI

ul. Górnicza 19, 84 – 230 Rumia, tel. (058) 671-31-62
e-mail: sp10@rumia.edu.pl; www. http://sp10-rumia.pl

R E G U L A M I N 
Wojewódzkiego Konkursu Przyrodniczo - Ekologicznego 

pod nazwą:

Turniej Ekoludków pt. „Spalasz – Zatruwasz”

Konkurs dla uczniów klas III szkół podstawowych województwa pomorskiego. 
Konkurs zostanie przeprowadzony dwuetapowo:

I etap

1. Do konkursu może przystąpić z każdej szkoły jeden zespół. Zespół składa się z 3
osób wyłonionych drogą eliminacji.
2.  Zespół  przygotowuje pracę plastyczną  na temat  Spalasz – Zatruwasz. Format
pracy  A3/A4,  technika  dowolna  (z  wyłączeniem  elementów  sypkich  
i łatwo ulegających zniszczeniu).
3. Wszystkie nadesłane prace przechodzą na własność organizatora.
4. Oceną prac zajmie się powołana przez dyrektora placówki Komisja Konkursowa do

04.04.2019 r.
5. Termin nadsyłania prac plastycznych upływa z dniem 1 kwietnia 2019 r. 
6. Zakwalifikowane zespoły zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły 
najpóźniej do 05.04.2019 r. 

II etap

1.  Do  drugiego  etapu  przechodzi  10  zespołów  wyłonionych  przez  Komisję
Konkursową drogą eliminacji, którzy spełnili warunki I etapu i  kolejność nadsyłania
zgłoszeń.
2.  Termin  przeprowadzenia  II  etapu  konkursu  13.04.2019r.  (sobota)  godz.  9.00,
miejsce: Szkoła Podstawowa nr 10 w Rumi ul. Górnicza 19

3. W konkursie przewidziane są następujące konkurencje:
a. konstrukcja gier planszowych,
b. oznaczenie stopnia zanieczyszczenia powietrza na podstawie otrzymanych 
      materiałów
c. segregacja odpadów,
d. quiz teoretyczny – test,
e. krótka inscenizacja lub rymowanka (maks. 3 min.) promująca postawy 
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     proekologiczne przedstawione w dniu konkursu, forma i sposób przedstawienia
     jest dowolny. Scenkę należy przygotować wcześniej.      

Wszystkie  konkurencje  konkursu  będą  punktowane  –  suma  punktów  wyłoni
zwycięzców. Jury dokona podsumowania konkursu i ogłosi wyniki bezpośrednio po

            zakończeniu wszystkich konkurencji.
 
 

§ 1 
Organizator konkursu

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Brzechwy w Rumi.
 

§ 2
Cel konkursu

Celem konkursu jest:
 Wzrost świadomości ekologicznej poprzez aktywizację uczniów szkół podstawowych

w zakresie działań mających na celu ochronę środowiska;
 Propagowanie idei ochrony środowiska wśród uczniów;

 Pobudzenie wrażliwości na problemy związane z ochroną przyrody;

 Pobudzenie odpowiedzialności za podejmowane działania, promowanie pozytywnych
postaw  w  zakresie  poszanowania  środowiska  naturalnego,  pogłębianie  szacunku  
i zamiłowania do przyrody;

 Sprawdzenie znajomości podstawowych pojęć z zakresu edukacji przyrodniczych.

§ 3
Opis projektu

I etap - konkurs polega na wykonaniu pracy plastycznej w szkołach podstawowych 
województwa pomorskiego i nadesłanie jej w terminie na adres SP nr 10 w Rumi

II  etap -  przeprowadzenie  konkursu  dotyczącego  wiedzy  ekologiczno  –  przyrodniczej  

Uczestnikami  konkursu  są  uczniowie  klas  III  szkół  podstawowych  województwa
pomorskiego.

§ 4
Założenia organizacyjne

 Nad prawidłowością przebiegu konkursu będzie czuwała powołana przez dyrektora
placówki Komisja Konkursowa.



 Warunkiem  uczestnictwa  w  konkursie  jest  potwierdzenie  zgłoszenia  przez
Dyrektorów  Szkół  uczestnictwa  uczniów  do  udziału  w  konkursie,  zgodnie
 z formularzem, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu i dostarczenie
drogą mailową: sp10@rumia.edu.pl

 Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach.

 Dla I etapu konkursu nie przewiduje się nagród.

 Organizator nie zwraca prac złożonych w I etapie konkursu.

 Komisja  Konkursowa,  w oparciu o ocenę prac plastycznych,  wskaże zwycięzców  
I etapu konkursu i zakwalifikuje do udziału w II etapie 10 najlepszych zespołów;

 Etap II konkursu polega na rozwiązywaniu zadań praktycznych oraz testu z wiedzy
przyrodniczo - ekologicznej.

 Zadania  konkursowe  II  etapu  opracowane  zostaną  przez  Komisję  Konkursową
Składać  się  będą  z  wiadomości  zawartych w podstawie  programowej  dla  uczniów
szkół podstawowych klas I – III oraz wykraczać poza nią.

Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie jest jednoznaczne z uznaniem warunków zawartych 
w niniejszym regulaminie.

§ 5
Komisja Konkursowa

 Prawo do powołania Komisji konkursowej zastrzega sobie organizator konkursu.

 Pracą Komisji Konkursowej kieruje Przewodniczący.

 Decyzje  Komisji  Konkursowej  są  ostateczne,  nie  przewiduje  się  od  nich  środków
odwoławczych.

 W sprawach spornych Komisja Konkursowa zajmuje stanowisko w drodze głosowania
większością głosów.

§ 6
Kryteria i zasady przyznawania nagród rozstrzygnięcie konkursu

 Oceny prac plastycznych w I etapie konkursu dokonuje Komisja Konkursowa.

 W ocenie weźmie pod uwagę ujęcie tematu, estetykę pracy, walory ogólne.

 W kwestiach wątpliwych bądź spornych związanych z przyznaniem nagrody głównej
w II etapie ostatecznie rozstrzyga Organizator.

 Decyzje  podjęte  przez  Komisję  Konkursową  są  ostateczne  i  prawnie  wiążące  dla
wszystkich uczestników konkursu.

 W uzasadnionych przypadkach Komisja  Konkursowa może odstąpić  od przyznania
nagrody bądź – za zgodą Organizatora – przyznać dodatkową nagrodę.



§ 7
Promocja konkursu

 Informacje o konkursie będą zamieszczane na stronie internetowej SP nr 10 w Rumi 
www.sp10-rumia.pl

 Wyniki I etapu – lista zakwalifikowanych uczestników do II etapu będzie 
umieszczona na stronie internetowej SP nr10 w Rumi

§ 8
Prawa autorskie i ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
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 (Dz. Urz. UE. L. 2016.119.1), dalej RODO, informuję, że

1) podmiotem przetwarzającym danych osobowych udostępnianych przez daną szkołę, do 
której wysłano zaproszenie na konkurs, jest Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Brzechwy w 
Rumi, ul. Górnicza 19, reprezentowana przez Panią Beatę Kędzierską, Dyrektor Szkoły.

2) dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji konkursów i promowania osiągnięć 
edukacyjnych uczestników na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty 
ze zm. , Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w 
sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad ze zm., 
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, 
klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych ze zm.,

3) odbiorcą danych osobowych, o których mowa w p. 1), będzie Szkoła Podstawowa nr 10 w 
Rumi,

 4) dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania konkursu w sposób zapewniający i 
gwarantujący ich bezpieczeństwo i zostaną one usunięte po zakończeniu konkursu. 

§ 9
Terminy

 Konkurs przeprowadzony zostanie dwuetapowo.
 Termin dostarczenia formularza zgłoszeniowego wraz z pracą plastyczną upływa 

z dniem 1.04.2019 r.

 II etap konkursu odbędzie się dnia 13.04.2019 r. (sobota).*
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 Wręczenie nagród odbędzie się po zakończeniu konkursu tego samego dnia.

* Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ewentualnych zmian.

§ 10
Postanowienia końcowe

 Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania na stronie internetowej 
www.sp10-rumia.pl

 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Konkursu.

 Nowy regulamin obowiązuje od momentu jego opublikowania

http://www.sp10-rumia.pl/
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                Pieczątka placówki                                                                                                         miejscowość, data

Karta zgłoszenia

Wojewódzkiego Konkursu Przyrodniczo -
Ekologicznego pod nazwą 
„Spalasz - Zatruwasz”

Zgłaszam udział

w Wojewódzkim Konkursie Przyrodniczo -Ekologicznym

Szkoła i nazwa 

szkoły: ....................................................................................................

Imię i nazwisko opiekuna reprezentacji: 

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

tel. kontaktowy opiekuna: ......................................................................

Imiona i nazwiska dzieci reprezentujących szkołę:

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

2..............................................................................................................
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3...............................................................................................................

tel. kontaktowy: ...................................................

Przysłanie  zgłoszenia  jest  równoznaczne  z  akceptacją  regulaminu
konkursu  oraz  wyrażeniem  zgody  na  nagrywanie, filmowanie
 i  fotografowanie  podczas  konkursu.  Powstały  materiał  będzie
własnością organizatora i zostanie umieszczony na stronie internetowej
szkoły.

                                                   …………………………………..
                                                       Podpis opiekuna grupy



Metryczka pracy plastycznej
/prosimy o przyklejenie metryczki na odwrocie pracy plastycznej/

1.Dane autorów pracy:

Imię i nazwisko:

1. ………………………………………………………………………….……………….……

2. ………………………………………………………………………………………………..

3. ………………………………………………………………………….…………………….

Szkoła:……………………………………………………………………………………...……

                                                                  nazwa

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

                                                                       adres

nr.tel:. …………………......fax:…………………  adres e-mail:………………………………

2.Imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna:………………………………………………..……

3.Zgoda rodziców/prawnych opiekunów na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie  danych osobowych mego dziecka 
1. ……………………….…...…………………………………………………………..………. 

2.…………………………………………………………………………………………………

3. …………………………………………………………………..……………………….…… 

przez Organizatora na potrzeby konkursu w myśl ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych 
osobowych (tj. Dz.U. z 2002r. Nr 101 poz.926 z poz. zm.).

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

…………………………………………………………

…………………………………………………………

                                                                             Podpis rodziców  lub opiekunów prawnych


