
REGULAMIN 
Konkursu Wiedzy 

pn. „Olimpiada wiedzy ekologicznej” 
 
Konkurs ogłoszony jest w ramach realizacji programu „Edukacja ekologiczna Związku Gmin 
Karkonoskich – Czyste Karkonosze”. 
 
I. Cele konkursu: 

 podnoszenie świadomości ekologicznej wśród mieszkańców w wieku szkolnym 
społeczności lokalnej, 

 zgłębienie wiedzy na temat ekologii w grupach: klasy IV-V, klasy VI-VIII szkół 
podstawowych na terenie gmin Związku Gmin Karkonoskich, 

 pobudzenie dzieci i młodzież do działania na rzecz ochrony środowiska. 
 

II. Organizator konkursu 
Organizatorem Konkursu Wiedzy pn. „Olimpiada wiedzy ekologicznej” zwanego dalej 
„Konkursem” jest Związek Gmin Karkonoskich, którego siedzibą jest Pałac – Bukowiec, 
ul. Robotnicza 6, 58-533 Mysłakowice, zwanego dalej „Organizatorem”. 
 
Dane kontaktowe Organizatora: 
tel. 75 718 24 15, @: i.uroda@karkonosze.eu, 
tel. 75 718 33 23, @: p.zawisza@karkonosze.eu. 
 
Informacje o konkursie i jego przebiegu umieszczane będą na funpage’u oraz na stronie 
internetowej Organizatora. 
 
III. Uczestnicy 
Konkurs jest skierowany do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych gmin Związku Gmin 
Karkonoskich.  
 
IV. Terminy 
Czas trwania konkursu: październik-listopad 2021 r. 
 
W tym okresie przeprowadzone będą etapy: 
 
Etap klasowy – każdy z uczniów klas IV-VIII otrzyma test, który będzie rozwiązywać w szkole, 
na lekcji. Z każdej klasy wyłoniona zostanie trójka najlepszych uczniów.  
 
Etap szkolny – Reprezentanci każdej klasy zmierzą się z kolejnym testem wiedzy 
ekologicznej. Z danej szkoły zostanie wytypowana najlepsza trójka. 
 
Etap międzyszkolny – etap ten odbywać się będzie w Siedzibie ZGK – w Pałacu w Bukowcu. 
Najlepsza trójka zostanie nagrodzona. 
 
V. Zasady udziału w olimpiadzie 
Każda z zainteresowanych szkół podstawowych ma za zadanie przeprowadzić wewnętrzne 
etapy – etap klasowy wśród klas IV-VIII i szkolny. Za opracowanie testów i dostarczenie ich 
do szkół odpowiedzialny jest Organizator. Po każdym etapie, szkoła przekazuje testy do 
sprawdzenia Organizatorowi. Następnie Organizator przekazuje informację o wynikach 
osobie do kontaktu wyznaczonej w każdej szkole.   



 
Przeprowadzenia etapów wewnątrzszkolnych każda szkoła ma za zadanie wykonać do 
22 października 2021 r.  
 
Etap szkolny ma wyłonić najlepszą trójkę uczniów. 
 
Finał Olimpiady będzie przeprowadzony maksymalnie do 10 listopada 2021 r. 
 
Biorący udział w olimpiadzie uczestnicy akceptują niniejszy regulamin oraz zapewniają, że: 

 wyrażają zgodę na opublikowanie imion i nazwisk oraz wizerunku na potrzeby 
publikacji na stronie internetowej organizatora konkursu, artykułach prasowych 
zamieszczanych przez organizatora w prasie oraz w pozostałych publikacjach 
organizatora konkursu. 

 

Poprzez podanie danych osobowych uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych 
osobowych w celu przeprowadzenia konkursu, zgodnie z „Rozporządzeniem o ochronie 
danych osobowych” – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych.  
 
Administrator Danych osobowych zobowiązany jest sporządzić ze Związkiem Gmin Karkonoskich 
umowę powierzenia danych.  

 
VI. Nagrody 
Dla laureatów etapu międzyszkolnego (finału) - I, II i III miejsce przewidziano nagrody 
rzeczowe a dla reszty uczestników nagrody pocieszenia. 
 
VII. Komisja konkursowa 
Komisja konkursowa składać się będzie z przedstawicieli Związku Gmin Karkonoskich oraz 
przedstawicieli instytucji wspierających konkurs. 
 


