
 

 
Kto zna działanie przyrody, ten żyje z nią w zgodzie.  

Czuang Cy  
 
 
 
 
 

 
 

Regulamin Olimpiady Ekologicznej 
 
 
 

Organizator Olimpiady 
 
Zespół Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego w Słupsku zwany dalej 
Organizatorem. 

 
Adresat Olimpiady  

 
Olimpiada skierowana jest do uczniów: szkół podstawowych klasy 8 i 7 oraz gimnazjum 
klasy 3. 

 
 

Cele Olimpiady 
Celem Olimpiady jest: 

 kształtowanie świadomości ekologicznej oraz właściwych postaw młodzieży wobec 
środowiska przyrodniczego, 

 budzenie i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, 
 wyzwalanie aktywności badawczej młodego pokolenia oraz inspiracja do pojmowania 

inicjatyw i praktycznych działań na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska, 
krajobrazu oraz warunków życia ludzi, 

 popularyzacja problematyki ekologii, skutecznego przeciwdziałania zanieczyszczaniu 
i degradacji środowiska, 

 zapoznanie młodzieży z aktualną literaturą, przepisami obowiązującego prawa            
w dziedzinie ochrony środowiska 

 
Tematyka Olimpiady 

 
Tematyka Olimpiady obejmuje i poszerza wiedzę z zakresu podstaw programowych biologii 
oraz wiadomości z zakresu ekologii , a także ochrony środowiska zawartych w podstawach 
programowych innych przedmiotów przyrodniczych – geografii, chemii i fizyki.                             
Od uczestników wymagana jest znajomość bieżących podstaw prawnych ochrony środowiska 
oraz aktualności prasowych, radiowych i telewizyjnych związanych z ekologią                                 
i środowiskiem przyrodniczym w Polsce i na świecie. Tematyka Olimpiady obejmuje: 

 ekologię klasyczną, 
 wody i ich ochrona, 
 gleby i ich ochrona, 
 powietrze i jego ochrona, 



 

 gospodarka leśna i rolna, 
 żywność i zdrowie, 
 ochrona przyrody, 
 gospodarka odpadami, 
 hałas, promieniowanie i ochrona przed nimi, 
 aktualne zagadnienia społeczno- gospodarcze, związane z ochroną środowiska                       

i kształtowaniem środowiska. 
 
 

Organizacja Olimpiady 
 

W roku szkolnym 2018/2019 uczestnicy mogą wziąć udział w teście konkursowym. Test 
jednokrotnego wyboru składa się z  50 pytań zamkniętych (1 punkt za poprawną odpowiedź).  
O wyłonieniu zwycięzców konkursu zdecyduje Komisja Konkursowa powołana przez 
Organizatora. Komisja Konkursowa ocenia testy oraz podsumowuje ostateczne wyniki 
Olimpiady. O ostatecznej klasyfikacji decyduje suma zdobytych punktów. Zdobywcy 
największej ilości punktów zajmują miejsca I, II, III. W przypadku uzyskania równej ilości 
punktów Organizator zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dogrywki. Z obrad Komisji 
zostanie sporządzony protokół podpisany przez wszystkich członków Komisji, który 
przechowywany będzie w siedzibie organizatora Olimpiady. 
 

Termin Olimpiady 
 

Olimpiada w formie testu zostanie przeprowadzona w dniu 4 lutego 2019 r. (czas – 60 minut), 
o godz. 10.00 ,  w budynku Zespołu Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego, przy ul. 
Królowej Jadwigi 3 w Słupsku. 

 
Zgłoszenie uczniów do Olimpiady 

 
Aby wziąć udział w Olimpiadzie, należy wysłać zgłoszenie według formularza 
zamieszczonego w aneksie na adres - sekretariat@ckziu.slupsk.pl. Formularz powinien być 
wypełniony czytelnie, zawierać: 

 imiona i nazwiska uczniów zgłaszających się do udziału w Olimpiadzie,  
 imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna ucznia/uczniów,  
 nazwę, dane teleadresowe szkoły. 

Dodatkowo każdy z uczestników zobowiązany jest do wyrażenia pisemnej zgody na 
przetwarzanie danych osobowych, potwierdzonej podpisem prawnego opiekuna. 
Każda szkoła może zgłosić do Olimpiady dowolną liczbę uczniów. 
Przystąpienie do Olimpiady jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika/Uczestników 
regulaminu w całości i uczestnik/uczestnicy zobowiązuje/ją się do przestrzegania określonych 
w nim zasad, jak również potwierdza/ją, iż spełnia/ją wszystkie warunki, które uprawniają 
go/ich do udziału w Olimpiadzie. 
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych 
osoby trzeciej przez Uczestników (co może skutkować wykluczeniem uczestnika z konkursu). 
Zgłoszenie Szkół do udziału Olimpiadzie – do 28.01.2019r. 

 
Nagrody  

 
Oficjalne ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w dniu przeprowadzenia 
Olimpiady. Laureaci I, II i III miejsca otrzymują nagrody rzeczowe.  



 

Wręczenia nagród dokona Dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego 
w Słupsku. 
Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej 
Organizatora. 

 
 
 

Uwagi końcowe 
 
Organizator prowadzi archiwum, w którym będą przechowywane dokumenty związane          
z organizacją Olimpiady. Prace uczniów i protokół będą przechowywane w archiwum 1 rok 
licząc od daty przeprowadzenia Olimpiady Ekologicznej.  
Biorąc udział w Olimpiadzie, uczestnicy akceptują zasady konkursu zawarte w niniejszym 
regulaminie.  
Udział w Olimpiadzie Ekologicznej jest bezpłatny.  
Osoba nagrodzona wyraża zgodę na zamieszczenie jej imienia i nazwiska oraz danych swojej 
szkoły na stronie internetowej Organizatora.  
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie decyzje podejmuje Organizator 
Olimpiady Ekologicznej.  
Regulamin Olimpiady jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej 
www.ckziu.slupsk.pl.  
Ogłoszenie wyników, z podsumowaniem konkursu zostanie opublikowane na stronie 
internetowej Organizatora www.ckziu.slupsk.pl.  
Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy Organizatora 
Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników konkursu, i nauczycieli jest 
Organizator. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach 
przewidzianych 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Olimpiada Ekologiczna 
Zespół Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego w Słupsku 
Ul. Królowej Jadwigi 3, 76-200 Słupsk 
tel. 59 8417842 , fax.59 8417841, www.ckziu.slupsk.pl 
 e-mail : sekretariat@ckziu.slupsk.pl    

  
 
 
 
 
 
 
           pieczątka szkoły  
 
 

KARTA ZGŁOSZENIA 
 

1. Nazwa szkoły ………………………………………………………………………........ 
……………………………………………………………………………………………… 
2. Adres szkoły 
kod ……………….. poczta……………………………………………………………….. 
ulica ……………………………………………. miejscowość …………………………… 
województwo ………………………………….. powiat …………………………………. 
telefon …………………………………………. fax …………………………………….. 
e-mail ………………………………………………………………………………………. 
3. Liczba uczniów zgłoszonych do konkursu 
 
Lp. Nazwisko i imię ucznia  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
4. Imię i nazwisko nauczyciela- opiekuna ucznia/uczniów …………………………………… 
 
 
 
 
                                                                                                                                             Dyrektor szkoły  
 
 
 
 
                                                                                                                                               podpis i pieczęć  



 

Wyrażam/nie wyrażam zgodę/y* na przetwarzanie danych osobowych mojego 
dziecka ........................….............................................................................................. 
dla celów realizacji I edycji Olimpiady Ekologicznej, który odbędzie się dnia 
04.02.2019r., na opublikowanie jego imienia i nazwiska oraz zdjęć wykonanych 
przez Organizatora z przeprowadzonego konkursu na stronie internetowej 
Organizatora: www.ckziu.slupsk.pl 
 *) niepotrzebne skreślić  

 
……………………………                 ….......………………………………………...........  
(miejscowość, data)                                                         (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 
 
 
   

 
Wyrażam/nie wyrażam zgodę/y* na przetwarzanie danych osobowych mojego 
dziecka ........................….............................................................................................. 
dla celów realizacji I edycji Olimpiady Ekologicznej, który odbędzie się dnia 
04.02.2019r., na opublikowanie jego imienia i nazwiska oraz zdjęć wykonanych 
przez Organizatora z przeprowadzonego konkursu na stronie internetowej 
Organizatora: www.ckziu.slupsk.pl 
 *) niepotrzebne skreślić  

 
……………………………                 ….......………………………………………...........  
(miejscowość, data)                                                         (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 
 
 

 
Wyrażam/nie wyrażam zgodę/y* na przetwarzanie danych osobowych mojego 
dziecka ........................….............................................................................................. 
dla celów realizacji I edycji Olimpiady Ekologicznej, który odbędzie się dnia 
04.02.2019r., na opublikowanie jego imienia i nazwiska oraz zdjęć wykonanych 
przez Organizatora z przeprowadzonego konkursu na stronie internetowej 
Organizatora: www.ckziu.slupsk.pl 
 *) niepotrzebne skreślić  

 
……………………………                 ….......………………………………………...........  
(miejscowość, data)                                                         (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 
 
 

 
Wyrażam/nie wyrażam zgodę/y* na przetwarzanie danych osobowych mojego 
dziecka ........................….............................................................................................. 
dla celów realizacji I edycji Olimpiady Ekologicznej, który odbędzie się dnia  
04.02.2019r., na opublikowanie jego imienia i nazwiska oraz zdjęć wykonanych 
przez Organizatora z przeprowadzonego konkursu na stronie internetowej 
Organizatora: www.ckziu.slupsk.pl 
 *) niepotrzebne skreślić  

 
……………………………                 ….......………………………………………...........  
(miejscowość, data)                                                         (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 


