REGULAMIN XVIII EDYCJI
KONKURSU WIEDZY EKOLOGICZNEJ

TEMAT:
„ Z ekologią za pan brat – na tym zyska cały świat”
I. Organizator Konkursu:
Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
73-134 Barzkowice 2
II. Cele Konkursu:
1. Upowszechnianie wartości przyrodniczych w warunkach racjonalnego gospodarowania.
2. Popularyzowanie wiedzy na temat rolnictwa ekologicznego i ochrony środowiska.
3. Poszerzanie wiedzy z zakresu ekologii i ochrony środowiska.
4. Podnoszenie świadomości ekologicznej młodzieży.
5. Kształtowanie postaw prośrodowiskowych.
III. Uczestnicy Konkursu:
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół ponadpodstawowych z terenu województwa
zachodniopomorskiego i lubuskiego.
IV. Etapy Konkursu:
1. I etap - eliminacje szkolne.
2. II etap - FINAŁ w ZODR w Barzkowicach.
V. Zakres tematyczny:
1. I etap - testy przygotowane przez nauczycieli wyznaczonych przez Dyrekcję danej szkoły,
nawiązujące do tematu przewodniego Konkursu.
2. II etap - testy przygotowane przez zespół merytoryczny Barzkowickiego Ośrodka Edukacji
Ekologicznej, nawiązujące do tematu przewodniego Konkursu, na podstawie wykazu, o
którym mowa w pkt. IX Regulaminu.
VI. Organizacja Konkursu:
A. I etap – eliminacje szkolne
1. Szkoły wyrażające chęć uczestniczenia w konkursie zgłaszają swój udział do ZODR w
Barzkowicach do dnia 11 października 2019 r. Karta zgłoszenia szkoły stanowi załącznik
nr 1 do niniejszego Regulaminu.
2. Eliminacje szkolne odbędą się dnia 21 października 2019 r. w formie testu. Eliminacje
szkolne odbędą się we wszystkich zgłoszonych szkołach jednocześnie.
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3. Etap szkolny polegać będzie na rozwiązaniu testu pisemnego, składającego się z 30 pytań
w czasie 45 minut.
4. Do II etapu zakwalifikuje się dwóch finalistów, którzy uzyskają najwyższą ilość punktów
w etapie szkolnym.
5. Finaliści etapu szkolnego są zobowiązani do przesłania Organizatorowi karty
zgłoszeniowej, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, w
terminie do dnia 5 listopada 2019 r.
6. Komisja etapu szkolnego, powoływana przez Dyrekcję szkoły, składająca się z minimum 3
członków, prześle protokół z przeprowadzonego etapu szkolnego, ze wskazaniem ilości
uczestników biorących udział w etapie szkolnym, najpóźniej do dnia 5 listopada 2019 r.
do ZODR w Barzkowicach.
7. Protokół, o którym mowa w ust. 6 powinien zawierać również imiona i nazwiska finalistów,
ilość uzyskanych przez każdego z nich punktów oraz zawierać imiona i nazwiska
nauczycieli prowadzących eliminacje szkolne.
B. II etap - Finał
1. Finał odbędzie się 15 listopada 2019 r. w ZODR w Barzkowicach.
2. Wezmą w nim udział finaliści I etapu – eliminacji szkolnych.
3. II etap składać się będzie z:
a) części pisemnej, w ramach której przeprowadzony zostanie test złożony z 50 pytań, czas na
odpowiedź 60 minut. Test wyłoni laureatów, którzy uzyskali 6 najlepszych rezultatów.
Zakwalifikowanie tych osób do części ustnej jest równoznaczne z nadaniem im tytułu laureata
Konkursu Wiedzy Ekologicznej.
b) finału ustnego, podczas którego każdy z laureatów odpowie na 2 pytania problemowe.
4. Komisja II etapu konkursu, powołana przez Organizatora, dokona oceny wiedzy uczestników
na podstawie testu pisemnego i finału ustnego. Po zsumowaniu wyników części pisemnej i
finału ustnego, komisja wyłoni 3 zwycięzców i 3 wyróżnionych.
5. W przypadku osiągnięcia równej ilości punktów przez dwóch lub więcej uczestników, o
kolejności zajętych miejsc zadecydują odpowiedzi na pytania dodatkowe.
VII. Kryteria oceny:
1. I etap – eliminacje szkolne:
a) test pisemny: ocena odpowiedzi: prawidłowa 1 punkt, nieprawidłowa 0 punktów, za każde
z pytań.
2. II etap – FINAŁ:
a) test pisemny: ocena odpowiedzi: prawidłowa 1 punkt, nieprawidłowa 0 punktów, za każde
z pytań.
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b) finał ustny: ocena odpowiedzi: w skali od 0 do 5 razy mnożnik 5 za pytanie problemowe.
Maksymalna ilość zdobytych punktów z części pisemnej i części ustnej 100 punktów.
VIII. Nagrody i wyróżnienia:
1. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu finału w ZODR w Barzkowicach.
2. Wszystkie szkoły biorące udział w Konkursie Wiedzy Ekologicznej organizowanym przez
ZODR w Barzkowicach otrzymają dyplomy za uczestnictwo.
3. Zwycięzcy Konkursu i osoby wyróżnione, o których mowa w pkt VI.B.4, otrzymają
indywidualne nagrody fundowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Szczecinie oraz innych sponsorów.
4. Dla wszystkich pozostałych finalistów etapu szkolnego, którzy zakwalifikowali się do etapu
II, ufundowane zostaną zestawy książkowe o tematyce przyrodniczej i ekologicznej, przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
5. Zgodnie z art. 30 ust.1 pkt 2 w związku z art. 21 ust.1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991
roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509 t.j. z późn.
zm.) z tytułu wygranych w niniejszym konkursie o wartości powyżej 2.000,00 zł pobiera
się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10 % całości wartości wygranej brutto,
płatny przez uczestnika konkursu, przed wydaniem nagrody rzeczowej.
6. Podatek należy uiścić w terminie do 7 dni od dnia ogłoszenia wyników, na rachunek
bankowy ZODR w Barzkowicach BGK O/Szczecin 10 1130 1176 0022 2146 6320 0005.
7. Nagroda zostanie przesłana na adres laureata w terminie do 7 dni od daty wpłaty podatku,
o którym mowa w ust. 5.
IX. Literatura i strony internetowe wykorzystane przy redagowaniu pytań:
1.https://sozosfera.pl/ochrona-przyrody/w-trosce-o-bioroznorodnosc/
2.https://www.gridw.pl/partnerstwo/misja-bioroznorodnosc
3.https://serwisochronysrodowiska.pl/
4.http://ios.edu.pl/
5.https://www.gdos.gov.pl/przyroda-i-roznorodnosc-biologiczna
6.https://www.arimr.gov.pl
7.https://ijhars.gov.pl
8.https://natura2000.gdos.gov.pl/
9.https://www.cdr.gov.pl
10.https://www.gov.pl/web/srodowisko
11.https://www.nfosigw.gov.pl
12.http://www.zir.pl
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X. Postanowienia końcowe
1. Koszty przejazdu uczestników i opiekunów do ZODR w Barzkowicach ponosi szkoła.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego Regulaminu.
3. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w etapie II Konkursu przez finalistę etapu
I, zastępuje go osoba, która zajęła kolejne miejsce w etapie szkolnym.
4. Osoby, które nie ukończyły 18 lat, mogą wziąć udział w II etapie Konkursu za zgodą
rodziców lub innych przedstawicieli ustawowych. Zgoda ta obejmuje również zgodę na
postanowienia niniejszego Regulaminu, w tym w szczególności na przetwarzanie danych
osobowych Uczestnika Konkursu.
4. Uczestnik konkursu zgłaszając się do konkursu, oświadcza że:
a) zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz zawartą w nim Klauzulą informacyjną o
przetwarzaniu

danych

osobowych

w Zachodniopomorskim

Ośrodku

Doradztwa

Rolniczego w Barzkowicach i akceptuje jego postanowienia w całości,
b) wyraża zgodę na przetwarzanie przez Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Barzkowicach, 73-134 Barzkowice 2, na zasadach określonych w rozporządzeniu
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 (tzw. RODO)
jego danych osobowych zawartych w Karcie zgłoszeniowej

w celu uczestnictwa

w konkursie i jego przeprowadzenia przez ZODR oraz ewentualnie w celach
marketingowch.
c) zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a RODO wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych
wizerunkowych do celów związanych z uczestnictwem w niniejszym konkursie, poprzez
m.in. ich publikację w przestrzeni publicznej oraz mediach.
d) został poinformowany o tym, że podanie ww. danych jest dobrowolne, lecz konieczne dla
wzięcia udziału w konkursie oraz że ma prawo do dostępu do swoich danych, ich
poprawiania, a także wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, a także o
pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 RODO, dostępnych w Klauzuli
Informacyjnej o Przetwarzaniu Danych Osobowych w Zachodniopomorskim Ośrodku
Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach.
e) wyraża zgodę na bezpłatną publikację swojego wizerunku na zdjęciach w zakresie promocji
konkursu (wręczenie nagród) – zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.
XI. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w ZODR
w Barzkowicach
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W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”),
informujemy iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zachodniopomorski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach, 73-134 Barzkowice 2, tel. 91 479 40 53, e-mail:
barzkowice@home.pl;
2. Inspektorem Ochrony Danych (IOD) w ZODR jest Pani Jowita Kanicka: e-mail:
iod@zodr.pl; tel. 91 479 40 34.
3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna
Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a
RODO i w celu realizacji ustawowych zadań ZODR, wynikających z art. 4 ust. 2-4 ustawy
z dnia 22 października 2004 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 711 z późn. zm.).
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy niezbędny do realizacji celów,
o których mowa w ust. 3, a po tym czasie przez okresy oraz w zakresie wymaganym przez
przepisy

powszechnie

obowiązującego

prawa

oraz

archiwizowane

zgodnie

z

wewnętrznymi regulacjami obowiązującymi w ZODR.
5. Odbiorcy danych
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione tylko i wyłącznie podmiotom, które mają
do tego prawo określone w przepisach prawa lub za Państwa zgodą w zależności od celu
przetwarzania danych oraz treści zgody na przetwarzanie i udostępnienie.
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji
międzynarodowych jedynie na podstawie przepisów prawa krajowego, umów
międzynarodowych i obowiązujących konwencji.
W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w ust. 3, odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
1) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające
na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają
z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
2) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z ZODR
przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest ZODR.
6. Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych
osobowych:
1) prawo wycofania zgody Pani/Pana na przetwarzanie danych,
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2) prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
3) prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
4) prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
5) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
6) prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych ze względu na
Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na
podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
7) prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas
Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym
formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan
przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali
Pani/Pana dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie
przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych
przysługuje Pani/Panu tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie
umowy z Panią/Panem lub na podstawie Pani/Pana zgody.
Aby skorzystać z powyższych praw, prosimy o kontakt się z Administratorem lub z IOD.
7. Prawo wycofania zgody
W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody, ma Pani/Pan
prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie
zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie
oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny, nasz adres mailowy,
wskazane w pkt. 1 i 2.
8. Prawo wniesienia skargi do organu
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez ZODR
Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
9. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
profilowane.
10. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania
z praw związanych z przetwarzaniem danych przetwarzanych danych osobowych, można
kontaktować się z Administratorem lub IOD, mailowo lub listownie. Dane kontaktowe
wskazano w pkt 1 i 2.

Organizator
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