
1

REGULAMIN XV EDYCJI
KONKURSU WIEDZY EKOLOGICZNEJ

TEMAT: Ekologia – moda czy przysz .

I. Organizatorzy Konkursu:

1. Zachodniopomorski O rodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach.

2. Barzkowicki O rodek Edukacji Ekologicznej przy Zachodniopomorskim O rodku

Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach.

II. Cele Konkursu:

1. Upowszechnianie warto ci przyrodniczych w warunkach racjonalnego gospodarowania.

2. Popularyzowanie wiedzy na temat rolnictwa ekologicznego i ochrony rodowiska.

3. Poszerzanie wiedzy z zakresu ekologii i ochrony rodowiska.

4. Podnoszenie wiadomo ci ekologicznej m odzie y.

5. Kszta towanie postaw pro rodowiskowych.

III. Uczestnicy Konkursu:

W konkursie mog  wzi  udzia  uczniowie szkó  ponadgimnazjalnych z terenu województwa

zachodniopomorskiego i lubuskiego.

IV. Etapy Konkursu:

1. I etap - eliminacje szkolne.

2. II etap - FINA  w ZODR w Barzkowicach.

V. Zakres tematyczny:

1. I etap - testy przygotowane przez nauczycieli wyznaczonych przez Dyrekcj  danej

szko y, nawi zuj ce do tematu przewodniego Konkursu.

2. II etap - testy przygotowane przez zespó  merytoryczny Barzkowickiego O rodka

Edukacji Ekologicznej, nawi zuj ce do tematu przewodniego Konkursu, na podstawie

wykazu, o którym mowa w pkt. IX Regulaminu.
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VI. Organizacja Konkursu:

A. I etap – eliminacje szkolne

1. Szko y wyra aj ce ch  uczestniczenia w konkursie zg aszaj  swój udzia  do ZODR w

Barzkowicach do dnia 20 pa dziernika 2016 r. Karta zg oszenia szko y stanowi

za cznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

2. Eliminacje szkolne odb  si  dnia 08 listopada 2016 r. w formie testu. Eliminacje

szkolne odb  si  we wszystkich zg oszonych  szko ach jednocze nie.

3. Etap szkolny polega  b dzie na rozwi zaniu testu pisemnego, sk adaj cego si  z 30 pyta

w czasie 45 minut.

4. Do II etapu  zakwalifikuje si  dwóch finalistów, którzy uzyskaj  najwy sz  ilo  punktów

w etapie szkolnym.

5. Finali ci etapu szkolnego s  zobowi zani do przes ania Organizatorom karty

zg oszeniowej, wed ug wzoru stanowi cego za cznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, w

terminie do dnia 15 listopada 2016 r.

6. Komisja etapu szkolnego, powo ywana przez Dyrekcj  szko y, sk adaj ca si  z minimum

3 cz onków, prze le protokó  z przeprowadzonego etapu szkolnego do czaj c list

wszystkich uczestników bior cych udzia  w etapie szkolnym najpó niej do dnia 15

listopada  2016 r. do ZODR w Barzkowicach.

7. Protokó  powinien zawiera  imiona i nazwiska wszystkich uczestników, ilo  uzyskanych

przez ka dego z nich punktów, wskazywa  finalistów, o których mowa w ust. 4 oraz

zawiera  imiona i nazwiska nauczycieli prowadz cych.

B. II etap - Fina

1. Fina  odb dzie si 25 listopada 2016 r. w ZODR w Barzkowicach.

2. Wezm  w nim udzia  finali ci I etapu – eliminacji szkolnych.

3. II etap sk ada  si  b dzie z:

a) cz ci pisemnej, w ramach której przeprowadzony zostanie test z ony z 50 pyta , czas na

odpowied  60 minut. Test wy oni laureatów, którzy uzyskali 6 najlepszych rezultatów.

Zakwalifikowanie tych osób do cz ci ustnej jest równoznaczne z nadaniem im tytu u laureata

Konkursu Wiedzy Ekologicznej.

b) fina u ustnego, podczas którego ka dy z  laureatów odpowie na 2 pytania  problemowe.

4. Komisja II etapu konkursu, powo ana przez Organizatorów, dokona oceny wiedzy

uczestników na podstawie testu pisemnego i fina u ustnego. Po zsumowaniu wyników cz ci

pisemnej i fina u ustnego, komisja wy oni 3 zwyci zców i 3 wyró nionych.

5. W przypadku osi gni cia równej ilo ci punktów przez dwóch lub wi cej uczestników, o

kolejno ci zaj tych miejsc zadecyduj  odpowiedzi na pytania dodatkowe.
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VII. Kryteria oceny:

1. I etap – eliminacje szkolne:

a) test pisemny: ocena odpowiedzi: prawid owa 1 punkt, nieprawid owa 0 punktów, za ka de

z pyta .

2. II etap – FINA :

 a) test pisemny: ocena odpowiedzi: prawid owa 1 punkt, nieprawid owa 0 punktów, za ka de

z pyta .

 b) fina  ustny: ocena odpowiedzi: w skali od 0 do 5 razy mno nik 5 za pytanie problemowe.

Maksymalna ilo  zdobytych punktów z cz ci pisemnej i cz ci ustnej 100 punktów.

VIII. Nagrody i wyró nienia:

1. Og oszenie wyników Konkursu nast pi w dniu fina u w ZODR w Barzkowicach.

2. Wszystkie szko y bior ce udzia  w Konkursie Wiedzy Ekologicznej organizowanym

przez  ZODR w Barzkowicach otrzymaj  dyplomy za uczestnictwo.

3. Zwyci zcy Konkursu i osoby wyró nione, o których mowa w pkt VI.B.4, otrzymaj

indywidualne nagrody fundowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony rodowiska i

Gospodarki Wodnej w Szczecinie oraz innych sponsorów.

4. Dla wszystkich pozosta ych finalistów etapu szkolnego, którzy zakwalifikowali si  do

etapu II, ufundowane zostan  zestawy ksi kowe o tematyce przyrodniczej i ekologicznej,

przez Wojewódzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

5. Zgodnie z art. 30 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym

od  osób  fizycznych  (Dz.  U.  z  2012  r.  poz.  361  j.t.  z  pó n.  zm.)  z  tytu u  wygranych

w niniejszym konkursie o warto ci powy ej 760,00 z  pobiera si  zrycza towany podatek

dochodowy w wysoko ci 10 % ca ci warto ci wygranej brutto, p atny przez uczestnika

konkursu, przed wydaniem nagrody rzeczowej.

6. Podatek nale y ui ci  w terminie do 7 dni od dnia og oszenia wyników, na rachunek

bankowy ZODR w Barzkowicach BGK O/Szczecin 10 1130 1176 0022 2146 6320 0005.

7. Nagroda zostanie przes ana na adres laureata w terminie do 7 dni od daty wp aty podatku,

o którym mowa w ust. 4.

IX. Literatura i strony internetowe wykorzystane przy redagowaniu pyta :

1. www.minrol.gov.pl/Jakosc-zywnosci/Rolnictwo-ekologiczne
2. www.zielonaenergia.eco.pl
3. www.biomasa.org
4. www.mos.gov.pl/srodowisko/
5. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZ DOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 14 lipca 2016 r.Poz. 652

http://www.minrol.gov.pl/Jakosc-zywnosci/Rolnictwo-ekologiczne
http://www.zielonaenergia.eco.pl/
http://www.biomasa.org/
http://www.mos.gov.pl/srodowisko/
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OBWIESZCZENIE MINISTRA RODOWISKA 1)z dnia 15 czerwca 2016 r.
w sprawie og oszenia aktualizacji krajowego programu oczyszczania cieków
komunalnych
6. Ustawa – Prawo wodne – ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne

(Dz. U. z 2015 r. poz. 469, z pó n. zm.)

7. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod  i zbiorowym
odprowadzaniu cieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139, z pó n. zm.),

8. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z pó n. zm.
9. Rozporz dzenia Ministra rodowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych

osadów ciekowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 257).
10. Rozporz dzenia Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczenia

odpadów do sk adowania na sk adowiskach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1277).
11. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U.Nr 92, poz 880 z

pó niejszymi zmianami)
12. Rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 13 kwietnia 2010r. w sprawie siedlisk w

sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków b cych przedmiotem zainteresowania
Wspólnoty, a tak e kryteriów wyboru obszarów kwalifikuj cych si  do uznania lub
wyznaczenia jako obszary Natura 2000

X. Postanowienia ko cowe

1. Koszty przejazdu uczestników i opiekunów do ZODR w Barzkowicach ponosi szko a.

2. W przypadku braku mo liwo ci wzi cia udzia u w etapie II Konkursu przez finalist

etapu I, zast puje go osoba, która zaj a kolejne miejsce w etapie szkolnym.

3. Osoby, które nie uko czy y 18 lat, mog  wzi  udzia  w II etapie Konkursu za zgod

rodziców lub innych przedstawicieli ustawowych. Zgoda ta obejmuje równie  zgod  na

postanowienia niniejszego Regulaminu, w tym w szczególno ci na przetwarzanie danych

osobowych Uczestnika Konkursu.

4. Dane uczestników Konkursu b  chronione zgodnie z ustaw   z dnia 29 sierpnia 1997 r.

o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 j.t.). Uczestnikom Konkursu

przys uguje prawo dost pu do tre ci swoich danych oraz ich poprawiania, w tym celu

powinni skontaktowa  si  oni z Organizatorem, który jest administratorem danych w

rozumieniu powy szej Ustawy. Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne dla

wzi cia udzia u w Konkursie.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego Regulaminu.

Organizatorzy


