
Regulamin  

XX Edycji Powiatowego Konkursu Ekologicznego  

„1 z 9 – Ekologia z ochroną środowiska” 

 

§1 Organizator: 

Zespół Szkolno–Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim Szkoła Podstawowa nr 7  

im Orła Białego,  ul. Młodzieżowa 1, 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki, zwany dalej Organizatorem 

Konkursu. 

§2 Adresaci Konkursu: 

Uczniowie klas ósmych szkół podstawowych znajdujących się na terenie Powiatu Nowodworskiego. 

§3 Cele Konkursu: 

1. Kształtowanie właściwego stosunku do środowiska naturalnego.  

2. Upowszechnianie wiedzy o ochronie przyrody w Polsce.  

3. Rozwijanie i pogłębianie wiedzy z zakresu ekologii.  

4. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów.  

5. Rozwijanie umiejętności wykorzystywania różnych źródeł informacji.  

§4 Organizacja Konkursu: 

1. Konkurs składa się z czterech etapów: 

a. Szkolnego – każda szkoła zainteresowana udziałem sama wyłania 4 uczestników spośród 

uczniów, w drodze eliminacji szkolnych. 

b. Międzyszkolnego – w formie pisemnej przeprowadzonej w dniu konkursu w siedzibie 

Organizatora Konkursu. 

c. Półfinału – w formie ustnej, w którym weźmie udział 9 uczestników, którzy uzyskali najlepszy 

wynik w etapie międzyszkolnym. 

d.  Finału – w formie ustnej, w którym weźmie udział 3 najlepszych uczestników półfinału.  

2. Za przygotowanie i przeprowadzenie poszczególnych etapów konkursu odpowiadają: 

a. Etap szkolny – szkoły, deklarujące chęć udziału w Konkursie.  

b. Etap międzyszkolny - organizator Konkursu. 

c. Półfinał i Finał - organizator Konkursu. 

3. Chęć udziału w Konkursie należy zgłosić organizatorowi do 31 stycznia 2023 roku poprzez 

wysłanie deklaracji udziału (Załącznik nr 1) mailem na adres 

irmina.bienkowska@zs1.nowydwormaz.pl lub pocztą tradycyjną na adres organizatora: Zespół 

Szkolno–Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Młodzieżowa 1, 05 – 101 Nowy 

Dwór Mazowiecki. 

4. Nad przebiegiem i klasyfikacją punktową Etapu międzyszkolnego, Półfinału i Finału Konkursu 

czuwać będzie komisja powołana przez organizatora konkursu. W skład komisji wchodzą 

nauczyciele biologii, geografii i chemii. Test etapu międzyszkolnego sprawdzają również 

nauczyciele - opiekunowie uczestników. Organizator dopuszcza możliwość udziału przedstawiciela 

sponsorów w pracach Komisji.   

5. Organizatorzy przewidują nagrody dla finalistów i upominki oraz dyplomy dla wszystkich  

uczestników Konkursu. 

§5 Przebieg Konkursu: 

mailto:irmina.bienkowska@zs1.nowydwormaz.pl


1. Etap szkolny i wyłonienie uczniów do etapu międzyszkolnego odbywa się w terminie 

do 17 marca 2023 r. w Szkołach, które zgłosiły się do udziału w konkursie. 

a. Za przygotowanie i przeprowadzenia etapu szkolnego konkursu odpowiada wyznaczony 

nauczyciel/szkolna komisja konkursowa powołana przez dyrektora szkoły 

b. Konkurs będzie przeprowadzony i oceniany w formie ustalonej przez nauczyciela/szkolną 

komisję konkursową 

c. Etap szkolny ma na celu wyłonić cztery osoby, które wezmą udział w etapie międzyszkolnym. 

d. Uczniów do etapu międzyszkolnego należy zgłosić organizatorowi do 24 marca 2023 roku 

poprzez wysłanie karty zgłoszenia (Załącznik nr 2) mailem na adres: 

irmina.bienkowska@zs1.nowydwormaz.pl lub pocztą tradycyjną na adres organizatora: Zespół 

Szkolno–Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Młodzieżowa 1, 05 – 101 

Nowy Dwór Mazowiecki. 

e.  W karcie zgłoszenia można uwzględnić propozycje trzech pytań konkursowych wraz 

z odpowiedziami. Autorami pytań mogą być nauczyciele oraz uczniowie - uczestnicy konkursu. 

2. Przebieg konkursu: Etap międzyszkolny, półfinał i finał odbędą się 27 kwietnia 2023 roku  

o godzinie 9.30 w siedzibie organizatora w budynku przy ul. Młodzieżowej 3. 

a. Rejestracja uczniów rozpocznie się o godz. 8.45 i trwać będzie do 9.15. 

b. Za organizację i przeprowadzenie Etapu międzyszkolnego odpowiedzialny jest 

organizator konkursu.  

c. Etap międzyszkolny, ma na celu wyłonienie dziewięciu osób do udziału w półfinale 

konkursu, ma on formę pisemną - uczniowie piszą test. Czas trwania testu to 45 minut. 

d. Ogłoszenie wyników nastąpi po sprawdzeniu testów przez nauczycieli i członków 

Komisji. Do półfinału przechodzi dziewięciu uczniów, którzy uzyskali największą liczbę 

punktów w etapie międzyszkolnym.  

e. Półfinał przeprowadzony będzie w formie ustnej. Komisja konkursowa zadaje pytania 

uczestnikom półfinału, bierze w nim udział 9 uczniów. Uczniowie losują kolejność 

udzielania odpowiedzi i biorą udział w pierwszej rundzie pytań. Do drugiej rundy pytań 

przechodzą uczniowie, którzy odpowiedzieli poprawnie na pytanie zadane w pierwszej 

rundzie. Przechodzący do drugiej rundy uczniowie mają po 3 szanse. Po podaniu 

poprawnej odpowiedzi na zadane pytanie wskazują kolejnego odpowiadającego. 

Gdy odpowiedź jest błędna tracą szansę. Półfinał trwa do momentu, gdy pozostanie 3 

uczestników z co najmniej jedną szansą na odpowiedź. 

f. Finał przeprowadzony będzie w formie ustnej. Komisja konkursowa zadaje pytania 

uczestnikom finału, bierze w nim udział 3 uczniów. Uczniowie losują kolejność 

udzielania odpowiedzi i biorą udział w pierwszej rundzie pytań. Błędna odpowiedź w tej 

rundzie to utrata 1 z 3 szans. Po zakończeniu 1 rundy, jako pierwszy na kolejne pytanie 

odpowiada uczestnik z nr 1. Jeżeli udzielona odpowiedź jest poprawna wskazuje on 

kolejnego odpowiadającego na pytanie. Jeżeli odpowiedź jest błędna traci on szansę, a na 

kolejne pytanie odpowiada uczestnik z nr 2. Jeżeli odpowiedź jest poprawna – uczeń ten 

wskazuje odpowiadającego na kolejne pytanie, gdy błędna – traci szansę, a na pytanie 

komisji odpowiada uczestnik nr 3. Runda trwa do momentu, aż dwoje uczestników straci 

wszystkie posiadane szanse. Uczestnicy zajmują kolejno miejsca:  

g. Miejsce 3 zajmuje uczeń, który jako pierwszy straci wszystkie szanse. 

h. Miejsce 2 zajmuje uczeń który jako drugi straci swoje szanse. 

i. Zwycięzcą Konkursu jest uczeń, który do końca trwania finału zachował choć jedną 

szansę na odpowiedź.  

j. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna.  

k. Rozdanie nagród i zakończenie Konkursu przewidywane jest około godziny 12.00. 

 

§6 Rekomendowana literatura: 
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1. Strona internetowa https://www.ekoportal.gov.pl/dane-o-srodowisku/polskie-

parkinarodowehttps://zpppn.pl/  

2. Strona iternetowa https://www.gov.pl/web/gdos/formy-ochrony-przyrody 

3. Podręczniki szkolne do biologii, geografii i chemii 

4. Atlasy geograficzne dla szkół podstawowych dla klas 5 – 8. 

 

§7 Postanowienia Końcowe: 

 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga organizator.  

2. Wszystkie wątpliwości interpretacyjne odnośnie postanowień Regulaminu rozstrzyga 

organizator.  

3. W przypadkach kontrowersyjnych, decydujący głos o zaliczeniu odpowiedzi i przyznaniu 

punktów ma autor pytania lub przewodniczący Komisji.  

4. Decyzja Komisji jest ostateczna.  

5. Uczestnicy zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem Konkursu przed jego 

rozpoczęciem.  

6. Wszystkie materiały konkursowe: zadania, sprawdzone testy, protokoły Komisji są 

przechowywane przez rok w szkole Organizatora Konkursu.  

7. Do przesłanych zgłoszeń należy dołączyć wypełnioną i podpisaną przez rodzica/prawnego 

opiekuna dziecka zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu. 

(załącznik nr 3). 
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Załącznik nr 1. 

DEKLARACJA SZKOŁY 

Deklaruję chęć uczestnictwa w konkursie „1 z 9 – Ekologia z Ochroną Środowiska”  organizowanym 

przez Zespół Szkolno –Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim Szkołę Podstawową nr 7 

im. Orła Białego.  

NAZWA I ADRES SZKOŁY:  …………………………………..……………………………………. 

TELEFON KONTAKTOWY DO SZKOŁY: …………………………………………………………. 

ADRES E-MAIL DO SZKOŁY: ……………………………………………………………………..… 

IMIĘ i NAZWISKO OPIEKUNA …………..……………………………………..…………………….  

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu i akceptuję jego postanowienia.  

 

………………………………………………    ………………………………. 

pieczątka szkoły       podpis zgłaszającego szkołę  

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych nauczyciela - opiekuna konkursu 

□ Wyrażam zgodę* 

□ Nie wyrażam zgody* 

na przetwarzanie moich danych osobowych takich jak: imię i nazwisko, nazwę i adres szkoły, w celach organizacji 

i przeprowadzenia XX Edycji Konkursu „1 z 9 – Ekologia z Ochroną Środowiska” oraz udostępnienia informacji 

o wynikach konkursu.  Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest 

równoznaczna z brakiem możliwości udziału w konkursie.  

Podającym dane przysługuje prawo do wglądu i poprawiania swoich danych. Administratorem danych osobowych jest 

Zespół Szkolno–Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim. Administrator danych zapewnia ochronę podanych 

danych osobowych. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na 

podstawie przepisów prawa lub na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażone 

zgody. Dane osobowe będą przechowywane przez rok po zakończeniu konkursu. 

 

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

(podpis nauczyciela) 

Zgoda na przetwarzanie wizerunku nauczyciela - opiekuna konkursu 

□ Wyrażam zgodę* 

□ Nie wyrażam zgody* 

na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym 

w postaci fotografii i dokumentacji filmowej) przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim 

w przypadku wyłonienia mojego ucznia jako laureata bądź w przypadku otrzymania wyróżnienia w Konkursie„1 z 9 – 

Ekologia z Ochroną Środowiska” Wizerunek przetwarzany będzie w celach promocyjnych , informacyjnych, 

kulturalnych, edukacyjnych i innych związanych z organizowanym przez placówkę konkursem. Zgoda obejmuje 

możliwość przetwarzania wizerunku poprzez jego kadrowanie i kompozycję. Mam świadomość tego, iż zgodę mogę 

wycofać w każdym czasie. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie, 

obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie – na stronie internetowej 

zs1.nowydwormaz.pl i profilu facebook’u i materiałach promocyjnych  

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

(podpis nauczyciela) 

*należy zaznaczyć właściwe 

 

 



Załącznik nr 2. 

KARTA ZGŁOSZENIA  

DO XX EDYCJI POWIATOWEGO KONKURSU EKOLOGICZNEO „1 z 9 – 

Ekologia z ochroną środowiska” 

1. Uczestnicy Konkursu: 

Lp. Imię i nazwisko ucznia klasa 

1.    

2.    

3.    

4.    

 

2. Adres szkoły /do korespondencji/ 

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

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………… 

3. Telefon: ……………………………………  Email: ..………………………………..…………………… 

4. Propozycje pytań konkursowych i przewidywanych odpowiedzi: 

1) …………………………………………………………………………………… 

2) ………………………………………………………………………………………… 

3) ………………………………………………………………………………………… 

 

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem XX Edycji Konkursu „1 z 9 – Ekologia 

z Ochroną Środowiska” i akceptuję jego treść. 

 

 

 



 

………………………………………… 

       (pieczęć placówki) 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH NA POTRZEBY KONKURSU  

(w tym wizerunku) 
 

Działając jako opiekun prawny …………………………………………………………………. (imię i nazwisko ucznia) 

□ Wyrażam zgodę 

□ Nie wyrażam zgody 

na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka takich jak: imię i nazwisko, nazwę i adres szkoły oraz klasę, w celach 

organizacji i przeprowadzenia XX Edycji Konkursu „1 z 9 – Ekologia z Ochroną Środowiska” oraz udostępnienia 

informacji o wynikach konkursu.  

Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem 

możliwości udziału w konkursie.  

Podającym dane przysługuje prawo do wglądu i poprawiania swoich danych. Administratorem danych osobowych jest Zespół 

Szkolno – Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim. Administrator danych zapewnia ochronę podanych danych 

osobowych. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie 

przepisów prawa lub na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażone zgody. Dane 

osobowe będą przechowywane przez rok po zakończeniu konkursu. 

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

(podpis rodzica lub opiekuna prawnego) 

 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku 

□ Wyrażam zgodę 

□ Nie wyrażam zgody 

na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym  

w postaci fotografii i dokumentacji filmowej) przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim  

w przypadku wyłonienia jako laureata bądź w przypadku otrzymania wyróżnienia w Konkursie„1 z 9 – Ekologia z Ochroną 

Środowiska” Wizerunek przetwarzany będzie w celach promocyjnych , informacyjnych, kulturalnych, edukacyjnych i innych 

związanych z organizowanym przez placówkę konkursem. Zgoda obejmuje możliwość przetwarzania wizerunku poprzez jego 

kadrowanie i kompozycję. Mam świadomość tego, iż zgodę mogę wycofać w każdym czasie. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, 

nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie, obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności 

rozpowszechnianie w Internecie – na stronie internetowej zs1.nowydwormaz.pl i profilu facebook’u i materiałach 

promocyjnych  

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

(podpis rodzica lub opiekuna prawnego) 

 

□ Akceptuję regulamin XX Edycji Powiatowego Konkursu „1 z 9 – Ekologia z Ochroną Środowiska” 

 

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

(podpis rodzica lub opiekuna prawnego) 

 

*należy zaznaczyć właściwe 

 

 


