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REGULAMIN XVIII DOLNOŚLĄSKIEGO KONKURSU 

EKOLOGICZNEGO 
 

§ 1 Postanowienia ogólne 

 

1. XVIII Dolnośląski Konkurs Ekologiczny jest konkursem wojewódzkim skierowanym do 

uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych oraz klas gimnazjalnych z terenu 

województwa dolnośląskiego.  

2. Jest to konkurs interdyscyplinarny obejmujący wiedzę z ekologii, ochrony środowiska oraz 

różnych przedmiotów (w tym: biologii, geografii, chemii) w zakresie wykraczającym poza 

podstawę programową. 

3. Konkurs jest trzyetapowy, poszczególne etapy konkursu opisane są w § 5 i 6 Regulaminu. 

§ 2 Organizator konkursu 

Organizatorem XVIII Dolnośląskiego Konkursu Ekologicznego jest Szkoła Podstawowa nr 109 

im. Edwarda Dembowskiego we Wrocławiu. Przy przeprowadzaniu konkursu współpracujemy 

z Wydziałem Przyrodniczo-Technologicznym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. 

 

§ 3 Cele konkursu 

 

1) rozbudzanie zainteresowania ekologią i rozwijanie uzdolnień uczniów w tym zakresie, 

2) pogłębianie wiedzy z zakresu ekologii, ochrony przyrody i ochrony środowiska, 

3) rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem międzyprzedmiotowej wiedzy ekologicznej, 

4) umożliwienie uczniom prezentowania wiedzy i umiejętności w atmosferze pozytywnej oraz 

twórczej rywalizacji. 

5) umożliwienie osiągnięcia przez ucznia sukcesu i ukierunkowania jego dalszego rozwoju. 

 

 

§ 4 Uczestnicy konkursu 

 

Adresatami Konkursu są uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych i III klasy gimnazjów 

z terenu województwa dolnośląskiego. Przez drużynę rozumiemy grupę reprezentującą szkołę 

i składającą się z trzech uczniów. 

 

§ 5 Warunki uczestnictwa w Konkursie 

 

1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy wysłać do  22 stycznia 2019 r. pisemne zgłoszenie 

na adres:      

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 109 IM. EDWADA DEMBOWSKIEGO; 

UL. INŻYNIERSKA 54 53-230 WROCŁAW;  TEL. 71 798 68 39  

 

2. Zgłoszenie powinno być czytelne i zawierać:  

- imiona i nazwiska uczniów zgłaszanych przez szkołę do udziału w Konkursie, 
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- imię i nazwisko nauczyciela, kontakt telefoniczny i mailowy do nauczyciela – opiekuna 

uczniów,  

- nazwę, dane teleadresowe szkoły. 

 

3. Dodatkowo każdy z uczestników oraz opiekun drużyny zobowiązany jest do wyrażenia 

pisemnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, potwierdzonej podpisem prawnego 

opiekuna. Wzór zgody stanowi załącznik nr 1 do regulaminu. 

 

4. Każda szkoła może zgłosić do Konkursu jedną trzyosobową drużynę, którą najlepiej wyłonić 

poprzez eliminacje szkolne – etap szkolny Konkursu.  

 

5. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika regulaminu 

w całości.  Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, 

jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału 

w Konkursie.  

 

§ 5 Czas trwania konkursu 

 

I etap – Etap szkolny- eliminacje przeprowadzone w szkole przed terminem zgłoszenia szkoły do 

Konkursu..  

 

Zgłoszenie szkoły do udziału Konkursie – do 22.01.2019 r. 

 

II etap – 14.03 2019 r. Drużyny zakwalifikowane do Finału proszone są o potwierdzenie udziału 

w III etapie konkursu do dnia 21. 03 2019 r. na adres podany w § 4 

 

III etap – Finał 10.05 2019 r  

 

§ 6 Organizacja poszczególnych etapów konkursu 

 

I etap  

Za organizację etapu szkolnego odpowiedzialni są opiekunowie drużyn. Przeprowadzają eliminacje 

szkolne i wyłaniają jedną, trzyosobową drużynę, którą zgłaszają do dalszego etapu Konkursu. 

 

II etap  

 Konkurs odbędzie się online w wykorzystaniem platformy elektronicznej przygotowanej 

przez Szkołę Podstawową nr 109 we Wrocławiu.  W etapie tym bierze udział jedna 

3-osobowa drużyna zgłoszona przez szkołę.  

 Etap ten polega na indywidualnym rozwiązywaniu zadań zamkniętych i otwartych. 

 Zadaniem opiekuna drużyny jest udostępnienie uczestnikom komputerów z dostępem 

do Internetu. 

 Konkurs będzie prowadzony online. Link do strony zostanie przesłany na adres e-mail 

nauczycieli zgłaszających drużynę do konkursu w dniu 13.03. 2019 r. tuż po godz. 15.00 (na 

dzień przed konkursem). Nauczyciel zobowiązany jest niezwłocznie potwierdzić e-mailem 

zwrotnym otrzymaną informację. 
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 Konkurs rozpoczyna się  14.03 2019 r. o godz. 9.00 i trwa 45 minut. 

 Uczniowie indywidualnie i samodzielnie wypełniają udostępniony arkusz. 

 Punkty zdobyte indywidualnie przez poszczególnych członków drużyny wchodzą w skład 

punktacji całej drużyny. 

 Do finału konkursu przechodzi pięć drużyn, które zdobyły w II etapie największą ilość 

punktów. 

 Organizatorzy konkursu zobowiązują się do dnia 21.03. 2019.r. podać do wiadomości 

wyniki II etapu. 

 Wyniki II etapu konkursu przesłane zostaną drogą elektroniczną na adresy mailowe 

opiekunów drużyn. 

III etap (finał):  

 Odbędzie się  10.05 2019 r. o godz.10.00 w Szkole Podstawowej nr 109 we Wrocławiu. 

 Finał XVIII Dolnośląskiego Konkursu Ekologicznego jest przygotowywany 

i przeprowadzany przez Organizatora konkursu.  

 Weźmie w nim udział  pięć najlepszych drużyn wyłonionych  

w etapie II. W przypadku, gdy któraś z drużyn nie potwierdzi swego udziału w Finale 

do dnia 26. 04. 2019 r., w Finale weźmie udział drużyna, która w II etapie zajęła kolejne, 

szóste miejsce. 

 W pracach jury uczestniczą pracownicy naukowi Uniwersytetu Przyrodniczego 

we Wrocławiu. 

 Etap ten polega na  grupowym wykonaniu zadań  i prezentacji efektów pracy zespołu. 

 Komisja konkursowa ocenia prace i odpowiedzi drużyn oraz podsumowuje ostateczne 

wyniki konkursu. O końcowej klasyfikacji decyduje suma punktów zdobytych przez 

drużynę w finale. 

 W przypadku uzyskania równej ilości punktów Organizator zastrzega sobie możliwość 

przeprowadzenia dogrywki. 

  O ostatecznych rezultatach konkursu decyduje Komisja Konkursowa. 

Drużyny biorące udział w finale otrzymają szczegółowe informacje dotyczące III etapu  konkursu 

tuż po rozstrzygnięciu II etapu konkursu. 

 

§ 7 Wyniki konkursu, nagrody i zasady ich przyznawania 

 

 Uczniowie, będący w składzie zwycięskiej drużyny, otrzymają tytuł laureata XVIII 

Dolnośląskiego Konkursu Ekologicznego 

 Uczniowie, będący w składzie drużyny, która w finale zajęła miejsce II, III, IV i V uzyskują 

tytuł finalisty XVIII Dolnośląskiego Konkursu Ekologicznego. 

 Nagrody oraz dyplomy otrzymują wszyscy uczestnicy konkursu indywidualnie, a zwycięska 

drużyna otrzymuje ponad to pamiątkową statuetkę. 

 Z obrad Komisji zostanie sporządzony protokół podpisany przez wszystkich członków 

Komisji, który przechowywany będzie w siedzibie organizatora Konkursu. 

 W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przyznania wyróżnień 
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§ 8 Postanowienia końcowe 

 

1. Zakres tematyczny Konkursu może wykraczać ponad podstawę programową. 

2. Patronem honorowym Konkursu jest Dolnośląski Kurator Oświaty i Dziekan 

Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego.  

3.  Biorąc udział w Konkursie, uczestnicy akceptują zasady konkursu zawarte w niniejszym 

regulaminie.  

4.  Udział w konkursie jest bezpłatny. 

5. Osoba nagrodzona wyraża zgodę na zamieszczenie jej imienia i nazwiska oraz danych 

swojej szkoły na stronie internetowej oraz materiałach promocyjnych Organizatora.  

6.  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie decyzje podejmuje Organizator 

Konkursu. 

7. Ogłoszenie wyników, z podsumowaniem konkursu zostanie opublikowane na stronie 

internetowej Organizatora. 


