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Regulamin konkursu ekologicznego
Polskie płazy i gady

§ 1.

Cel konkursu

Celem Konkursu jest stałe podnoszenie wiedzy na temat ekologii wśród dzieci i młodzieży,
rozwój umiejętności dostrzegania konieczności ochrony ptaków i owadów w miejscu
zamieszkania, a także uwrażliwienie młodzieży na piękno przyrody i konieczność
zachowania jej dla przyszłych pokoleń.

§ 2.
Organizator konkursu

Organizatorem konkursu jest II Liceum Ogólnokształcące im. Księdza Jana Twardowskiego
w Dębicy oraz Starostwo Powiatowe w Dębicy.

§ 3.
Uczestnicy konkursu

Adresatami Konkursu są wszyscy zainteresowani ekologią uczniowie z klas IV - VIII szkół
podstawowych i uczniowie wszystkich klas szkół ponadpodstawowych powiatu dębickiego.
Konkurs odbywa się w dwóch odrębnych kategoriach dla szkół podstawowych i
ponadpodstawowych.

§ 4.
Warunki uczestnictwa i przebieg

konkursu
1. Organizator konkursu przekazuje

drogą mailową do szkół wraz z
regulaminem konkursu, link do testu
konkursowego, który uaktywni się
5.11.2021 r. o godzinie 16.00 Nauczyciel
opiekun uczniów z danej szkoły przekazuje
link do testu zainteresowanym uczniom.
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Link do testu nauczyciel może przekazać w dowolnym momencie przed
uruchomieniem testu. Test uruchomi się automatycznie 5.11.2021 r.

2. Nauczyciel opiekun zainteresowanych uczniów zbiera i przekazuje Organizatorowi
zgody na przetwarzanie danych osobowych od uczniów pełnoletnich lub opiekunów
prawnych uczniów niepełnoletnich w ramach uczestniczenia w konkursie
ekologicznym (załącznik 2. do regulaminu konkursu)

3. Uczniowie przystępują do testu w dniu 5.11.2021 r. roku o godzinie 16.00. - test
zostanie wtedy aktywowany.

4. Link dostępu do testu dla szkół
podstawowych:https://www.testportal.pl/test.html?t=icPr495CXn4u

5. Link dostępu do testu dla szkół
ponadpodstawowych:https://www.testportal.pl/test.html?t=BnGjKE6mQBPb

6. Aktywność testu dla szkół podstawowych będzie trwała 40 min.
7. Aktywność testu dla szkół ponadpodstawowych będzie trwała 30 minut.
8. Uczeń nie może w trakcie trwania testu wracać do poprzednich pytań.
9. Dwukrotne opuszczenie okna testowego spowoduje automatyczne przerwanie testu.
10. Ważne jest zarówno poprawne zaznaczenie odpowiedzi, jak i czas, w którym uczeń

odpowie na pytania.
11. Zakres tematyczny konkursu obejmuje znajomość płazów i gadów Polski (dla

szkół podstawowych) oraz znajomość gatunków płazów i gadów Polski oraz
cech przystosowawczych płazów i gadów do środowiska życia (dla szkół
ponadpodstawowych).

12. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika
regulaminu w całości i uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w
nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go
do udziału w Konkursie.

13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub
danych osoby trzeciej przez Uczestników.

§ 5.
Wyniki konkursu, nagrody i zasady ich

przyznawania

1. Nagrody książkowe otrzymują
uczniowie, którzy zdobędą największą
ilość punktów w najkrótszym czasie w
wyniku rozwiązania testu.

2. Jeśli uczniowie uzyskują tę samą
ilość punktów decydować będzie czas,
który uczeń wykorzystał na rozwiązanie
testu. Wygrywa uczeń, który zdobył
najwięcej punktów w najkrótszym czasie.

https://www.testportal.pl/test.html?t=icPr495CXn4u
https://www.testportal.pl/test.html?t=BnGjKE6mQBPb
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3. Nagrody książkowe przyznawane są oddzielnie w kategorii uczniów szkół

podstawowych i ponadpodstawowych.
4. Wręczenie nagród zwycięzcom nastąpi w terminie uzgodnionym przez Organizatora,

o czym zostaną poinformowani zainteresowani.
5. Decyzje Komisji Konkursowej są niepodważalne, ostateczne i nie przysługuje od nich

odwołanie.

§ 6.
Postanowienia końcowe

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

2. Udział w konkursie jest bezpłatny.
3. Osoba nagrodzona wyraża zgodę na umieszczenie jej wizerunku, imienia i nazwiska

oraz danych swojej szkoły na stronie internetowej Organizatora.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie decyzje podejmuje

Organizator Konkursu.
5. Regulamin konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie

internetowej Organizatora.
6. Ogłoszenie wyników zostanie opublikowane na stronie internetowej Organizatora.
7. Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy Organizatora.
8. Do regulaminu dołącza się załącznik 1. - klauzulę o przetwarzaniu danych

osobowych
9. Do regulaminu dołącza się załącznik 2. - wzór oświadczenia ucznia pełnoletniego i

rodziców/opiekunów prawnych uczniów niepełnoletnich o wyrażeniu zgody na
przetwarzanie danych osobowych.

Załącznik 1. do regulaminu

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
UCZESTNIKÓW KONKURSU EKOLOGICZNEGO - ZDOBYĆ PRZESTWORZA - PIĘKNO
POLSKICH PTAKÓW I OWADÓW.

Drodzy Uczestnicy!
Chcąc wziąć udział konkursie ekologicznym przekazujecie nam swoje dane osobowe.
Poniżej znajdziecie wszystkie informacje dotyczące przetwarzania Waszych danych.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych.



Administrator to np. osoba lub instytucja, która gromadzi Twoje dane i dzięki temu możecie
wziąć udział w organizowanym konkursie. My jako II Liceum Ogólnokształcące wykonujemy
swoje zadania w zakresie działań motywacyjnych oraz nagradzania uczniów za wysiłek
włożony w przygotowanie do konkursu wobec czego jesteśmy Administratorem Twoich
danych osobowych.
Kontakt z II Liceum Ogólnokształcącym jest możliwy:
e-mail na adres: 2lo-debica@ppe.edu.pl, lub listownie na adres: ul. Sportowa 24, 39-200
Dębica

Z kim się możesz skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu
Twoich danych osobowych

Administrator wyznaczył specjalną osobę Inspektora Ochrony Danych, który udzieli Ci
szczegółowych odpowiedzi na pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych.
Aby się z nim skontaktować możesz napisać na adres e-mail: 2lo-debica@ppe.edu.pl, lub
napisać list na adres ul. Sportowa 24, 39-200 Dębica

Jakie są cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe jedynie w celu przeprowadzenia i organizacji
konkursu ekologicznego “Zdobyć przestworza - piękno polskich ptaków i owadów”, w tym
także do realizacji działań związanych z przyznawaniem nagród i publikowaniem informacji o
wynikach konkursów. Przetwarzanie twoich danych jest niezbędne do przeprowadzenia
konkursu, którego zasady określa regulamin konkursu. Przetwarzanie danych następuje na
podstawie dobrowolnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego, która może być wycofana w
każdym czasie. Informujemy, że wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie
wpłynie na przetwarzanie danych przez okres, w którym zgoda obowiązywała. Wycofanie
zgody może jednak uniemożliwić wzięcie udziału w konkursie lub przyznanie nagrody.

Jednocześnie informujemy, że umieszczanie na tablicach na terenie szkoły danych
osobowych uczniów w celu wyróżnienia za szczególne osiągnięcia nie wymaga
wcześniejszej zgody rodziców lub opiekunów prawnych, czy samych uczniów, jeżeli są
pełnoletni, gdyż jest to związane z zadaniem realizowanym przez Szkołę w interesie
publicznym.

Skąd możemy dostać Twoje dane osobowe i jaki jest zakres uzyskanych danych.

Dane mogą być pozyskiwane bezpośrednio od uczniów (jeśli są pełnoletni), ich rodziców lub
opiekunów prawnych oraz szkoły, która kieruje osobę do wzięcia udziału w konkursie.
Zakres przetwarzanych danych obejmuje: imię, nazwisko, dane kontaktowe, klasa, nazwa
szkoły, adres szkoły, dane nauczyciela – opiekuna ucznia (nazwisko i imię), wizerunek
ucznia, przyznane nagrody, zajęte miejsca.

Komu możemy udostępnić Twoje dane

Twoje dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska, nazwy szkoły oraz zajętego miejsca
zostaną udostępnione na stronie internetowej II Liceum Ogólnokształcącego, na stronie
internetowej Powiatu Dębickiego. Na wskazanych stronach internetowych jak również na



profilu społecznościowym Facebook II Liceum Ogólnokształcącego w Dębicy zostaną
upublicznione dane lub zdjęcia zwycięzców konkursu.

Przez jaki czas będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w czasie trwania konkursu wraz z momentem
rozdania nagród w konkursach.

Jakie przysługują Ci prawa

Ponieważ przetwarzamy Twoje dane masz prawo do:
-dostępu do swoich danych oraz ich kopii;
-sprostowania danych jeśli są błędne,
-uzupełnienia danych jeśli zauważysz, że są niekompletne;
-ograniczenia przetwarzania danych np. jeżeli zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe
do czasu sprawdzenia ich prawidłowości – na okres pozwalający nam to sprawdzić;
-sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w przypadkach, gdy masz do tego prawo;
wycofania zgody, która została przez Ciebie udzielona.

Prawo wniesienia skargi

Jeśli Ty lub Twoi Rodzice uznacie, że przetwarzamy dane niezgodnie z przepisami prawa,
macie prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Dane osobowe zebrane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu ekologicznego nie
będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i  nie będą podlegały profilowaniu.

Załącznik 2. do regulaminu

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych ucznia
pełnoletniego.

Ja niżej podpisany/podpisana niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych w ramach Konkursu Ekologicznego - Zdobyć przestworza - piękno
polskich ptaków i owadów.



……………………………..                                                              …………………………...
Miejscowość, data                                                                            Czytelny podpis

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych ucznia
niepełnoletniego.

Ja niżej podpisany/podpisana niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie
danych osobowych mojego dziecka………………………………………………………………...
w ramach Konkursu Ekologicznego - Zdobyć przestworza - piękno polskich ptaków
i owadów.

………………………………………………..                           ……………………………………..
Miejscowość, data                                                                  Czytelny podpis


