Gminny Konkurs Wiedzy Ekologicznej
dla uczniów kl. VII-VIII szkół podstawowych z terenu gminy Gnojnik
„Chrońmy żaby – nasze zielone przyjaciółki”

I. ORGANIZATOR
Konkurs organizowany jest przez Szkołę Podstawową im. Władysława Jagiełły w Uszwi.
II. CELE KONKURSU

• kształtowanie postaw proekologicznych
• propagowanie działań na rzecz aktywnej ochrony przyrody
• poszerzenie wiedzy dotyczącej biologii i ochrony płazów występujących w Polsce
III. PRZEDMIOT KONKURSU I WARUNKI UDZIAŁU
•

literatura:
Podręcznik Puls życia dla klasy 6 - Joanna Stawarz,
Fauna Polski. Płazy i gady - Krzysztof Klimaszewski (część dotycząca płazów)

•
•

konkurs jest skierowany do uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych z terenu
gminy Gnojnik.
każda szkoła podstawowa może wyznaczyć do udziału w konkursie maksymalnie
trzech uczniów z klas VII-VIII.

V. PRZEBIEG KONKURSU
Konkurs odbędzie się 29 września 2021 r. o godzinie 9:30 w Publicznej Szkole Podstawowej
w Uszwi. Organizator konkursu zapewnia transport uczniów wraz z opiekunami.
VI. ZASADY OCENIANIA I NAGRODY
•
•

Konkurs będzie miał formę testu zawierającego pytania zamknięte.
Nad prawidłowym przebiegiem konkursu będzie czuwać komisją powołana przez
Organizatora konkursu.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w pierwszym tygodniu października na stronie
internetowej Organizatora. Wręczenie nagród odbędzie się podczas podsumowania projektu
19 października 2021 r.
Dla laureatów (I, II, III miejsce) przewidziano nagrody ufundowane przez Organizatora.
Wszystkim uczestnikom zostaną wręczone pamiątkowe dyplomy za udział w konkursie.
VII. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
VIII. Wszelkich informacji udziela Publiczna Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły
w Uszwi – Uszew 205, 32-865 Uszew. Nauczyciel odpowiedzialny – Piotr Rzepa
(piotrapifera@gmail.com)

Wszystkim uczestnikom życzymy sukcesów w konkursie!

Załącznik nr 1

Zgoda rodziców/opiekunów prawnych na udział dziecka w konkursie
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka………………………...…………………………
w Gminnym Konkursie Wiedzy Ekologicznej dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy
Gnojnik w ramach projektu „Chrońmy żaby – nasze zielone przyjaciółki” organizowanym
przez Publiczną Szkołę Podstawową im. Władysława Jagiełły w Uszwi.

• Zgłoszenie do udziału w konkursie oznacza zgodę na przetwarzanie przez organizatora danych
osobowych podanych w formularzach w celach niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia
organizowanego wydarzenia (zgodnie z RODO). Opiekunom prawnym uczestników i osobom, których
dane dotyczą przysługuje prawo do ich wglądu i poprawienia oraz żądania zaprzestania ich
przetwarzania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w
konkursie.
• Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania danych: imienia i nazwiska, wieku, klasy,
miejscowości, nazwy instytucji delegującej w zakresie publicznej promocji i sprawozdawczości
konkursu.
• Administratorem danych jest Publiczna Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Uszwi –
Uszew 205, 32-865 Uszew.
• Organizator zastrzega sobie prawo do fotograficznej i audiowizualnej rejestracji wydarzenia oraz jego
prezentacji w materiałach promocyjnych i sprawozdawczych związanych z organizowanym konkursem.
• Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zgodą na wykorzystanie zdjęć i materiałów
multimedialnych zawierających wizerunek osób biorących udział w konkursie.

…………………………………
(miejscowość, data)

……………………………………..
(podpis rodzica/opiekuna prawnego)

