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Regulamin 
 

 

I. Postanowienia ogólne. 

1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się I Powiatowy Konkurs 

Wiedzy Ekologicznej.  

2. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół w Sławnie im. Jana Henryka 

Dąbrowskiego, ul. Cieszkowskiego 4. 

3. Organizator powołuje Komisję Konkursową. 

4. Przewiduje się nagrody indywidualne oraz zespołowe. 

II. Cele. 

1.  Zdobywanie i pogłębianie wiedzy dotyczącej ekologii i ochrony środowiska. 

2.  Uwrażliwienie młodzieży na aktualne problemy ochrony najbliższego środowiska. 

3.  Rozbudzanie i pogłębianie zamiłowania oraz szacunku dla przyrody. 

4.  Rozwijanie wiedzy o Powiecie Sławieńskim. 

5.  Propagowanie wśród uczniów Powiatu Sławieńskiego zainteresowania pięknem 

walorów przyrodniczych naszego regionu. 

III.  Uczestnicy konkursu. 

1. Uczestnikami I Powiatowego Konkursu Wiedzy Ekologicznej mogą być uczniowie 

gimnazjów Powiatu Sławieńskiego. 



2. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie lub zaświadczenie lekarskie 

o niepełnosprawności lub chorobie przewlekłej uprasza się dyrektora szkoły 

zgłaszającej ucznia, o pisemne poinformowania organizatora  do dnia 13 kwietnia 

2018 r. o konieczności dostosowania testów (np. rozmiar czcionki) lub warunków 

i miejsca pracy do potrzeb indywidualnych tego ucznia.  

IV. Warunki przeprowadzenia konkursu. 

1. Szkoła może zgłosić do udziału w konkursie maksymalnie 3 uczniów. 

2. Pytania konkursowe, opracowane przez Komisję Konkursową, będą obejmowały 

materiał dotyczący ekologii i ochrony środowiska z zakresu szkoły podstawowej 

i gimnazjum oraz materiały dostępne  na oficjalnych stronach miasta Sławno i gminy 

wiejskiej Sławno, powiatu sławieńskiego i województwa zachodniopomorskiego.  

3. Tematem przewodnim treści pytań konkursowych będzie ochrona przyrody      

w Polsce, a w szczególności w powiecie sławieńskim i województwie 

zachodniopomorskim.  

4. Konkurs będzie polegał na rozwiązaniu testu składającego się z 25 zadań typu 

zamkniętego i 2 zadań typu otwartego.  

5. Czas trwania części pisemnej konkursu: 60 min. 

6. Konkurs rozpocznie się auli Zespołu Szkół w Sławnie w dniu 23 kwietnia 2018 r. 

(poniedziałek) o godzinie 9.00. 

7. Uczestnikom konkursu nie wolno wnosić do auli urządzeń telekomunikacyjnych. 

Niesamodzielna praca ucznia lub korzystanie z urządzeń telekomunikacyjnych 

dyskwalifikuje go z uczestnictwa w konkursie. 

8. Uczestnicy konkursu stawiają się wraz z opiekunem na 15 minut przed jego 

rozpoczęciem. 

9. Warunkiem uczestnictwa w I Powiatowym Konkursie Wiedzy Ekologicznej jest 

złożenie karty zgłoszenia (zał. nr 1), którą należy nadsyłać do dnia 13 kwietnia 2018 r. 

na adres: Zespół Szkół w Sławnie, ul. Cieszkowskiego 4, 76-100 Sławno. Kartę zgłoszenia 

można także wypełnić elektronicznie i przesłać na adres: licslawno@poczta.onet.pl 

lub dostarczyć osobiście do sekretariatu Zespołu Szkół w Sławnie  w godzinach 8:00-15:00. 

10. Szkoła, której uczniowie uzyskają w sumie największą liczbę punktów otrzyma 

nagrodę rzeczową Starosty Sławieńskiego oraz tytuł „NajEkoSzkoła Powiatu 

Sławieńskiego”.  

11. W konkursie indywidualnym przewiduje się  nagrody rzeczowe: 

1) I miejsce- nagroda Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty, 

2) II miejsce- nagroda ufundowana przez sponsora (lokalna firma), 

3) III miejsce- nagroda ufundowana przez sponsora (lokalna firma). 

12. Dla wszystkich uczestników konkursu przewidziano dyplomy.  

13. Organizator zastrzega sobie prawo do podania do publicznej wiadomości danych osób 

nagrodzonych. 

14. Organizator zastrzega sobie prawo do bezterminowego i nieodpłatnego wykorzystania 

zdjęć i nagrań video z przebiegu konkursu, m.in. poprzez zamieszczenie ich 

w Internecie na stronie liceumslawno.com oraz opublikowanie imion i nazwisk 

laureatów w materiałach promocyjnych związanych z konkursem. 



15. Za zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom konkursu w czasie dojazdu/ dojścia 

do miejsca przeprowadzania konkursu, a także powrotu do szkoły odpowiada dyrektor 

szkoły, do której uczęszcza uczeń.  

16. Opiekun uczniów z ramienia szkoły macierzystej w trakcie trwania konkursu 

do zakończenia uroczystego wręczenia nagród powinien przebywać na terenie Zespołu 

Szkół w Sławnie. 

 

V. Kryteria oceny. 

 

1. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez organizatora. 

2. Pytania i informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod numerem  telefonu: 

59 810 76 62 lub adresem email: licslawno@poczta.onet.pl 

3. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

 

 

 

 

 

……………………                                                                                                 ……………………. 
 Pieczątka szkoły                                                                                                                     Miejscowość, data 

 

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU 

W I POWIATOWYM KONKURSIE WIEDZY EKOLOGICZNEJ 

POD PATRONATEM  

STAROSTY SŁAWIEŃSKIEGO I ZACHODNIOPOMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY 
 

 

Nazwa szkoły:............................................................................................................................................ 

Adres (ulica, miejscowość, kod pocztowy): ................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………… 

Telefon oraz fax: ........................................................................................................................... 

Adres e-mail (szkoły): …………………………………................................................................... 

Imię i nazwisko opiekuna grupy, adres e-mail oraz telefon kontaktowy: ……........................... 

…………………………………………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko uczestnika, klasa: 

1. .............................................................................................................................................. 

2. .............................................................................................................................................. 

3. ................................................................................................................................................ 

 

W załączeniu 

Wyrażone zgody rodziców na udział każdego z uczniów w I Powiatowym Konkursie Wiedzy 

Ekologicznej i na opublikowanie danych osobowych oraz wyników uzyskanych przez dane dziecko 

(zgodnie z Regulaminem I Powiatowego Konkursu Wiedzy Ekologicznej). 

 

 

……………………….…….…………….. 
                                                                                                                                                               /Podpis i pieczątka  dyrektora gimnazjum/

 

                                        


