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załącznik nr 1 do Zarządzenia nr  36 z dnia  26.02.2018 r. 

 

 Regulamin Turnieju Wiedzy Ekologicznej przeprowadzanego przez Muzeum Górnictwa 
Węglowego w Zabrzu w ramach organizowanego zadania pn.:  

XXV „Tydzień Ziemi” 

 
I. Postanowienia wstępne 

 
1. Organizatorem Turnieju Wiedzy Ekologicznej, zwanego dalej konkursem jest Muzeum 

Górnictwa Węglowego w Zabrzu zwane dalej „Organizatorem” 
2. Konkurs jest prowadzony na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. 
3. W sytuacjach nieuregulowanych niniejszym regulaminem lub w przypadku konieczności 

dokonania interpretacji niniejszego regulaminu, rozstrzygnięcie należy do wyłącznej 
kompetencji Organizatora. 

4. Celem organizowanego konkursu jest: 

 zdobywanie i pogłębianie wiedzy dotyczącej ekologii i ochrony środowiska,  

 uwrażliwienie na aktualne problemy ochrony najbliższego środowiska,  

 propagowanie idei zrównoważonego rozwoju,  

 rozbudzanie i pogłębianie zamiłowania oraz szacunku dla przyrody.  
5. Tematyka konkursu obejmuje materiał z zakresu ekologii i ochrony środowiska zapisany w 

gimnazjalnych programach i podręcznikach do biologii, a także orientację w zakresie 
bieżących, istotnych wydarzeń i informacji ukazujących się w mediach, a dotyczących szeroko 
rozumianej ekologii.  

 
II. Udział w konkursie 

 
1. Uwagi ogólne o konkursie 

Konkurs skierowany jest dla uczniów gimnazjów. 
2. Warunki uczestnictwa w konkursie: 

 w konkursie uczestniczą uczniowie gimnazjów zgłoszeni przez dyrekcję swoich szkół, 
zwani dalej uczestnikami, 

 każda szkoła może zgłosić tylko jednego ucznia, 

 zgłoszenia należy dokonać do dnia 23 marca 2018 r. w formie pisemnej na adres: 
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Wolności 339, pok. 6, 41-800 Zabrze. 
Zgłoszenie powinno zawierać następujące dane: 
 
 
 

Zgłoszenie ucznia do udziału w Turnieju Wiedzy Ekologicznej XXV „Tygodnia Ziemi” 

imię i nazwisko ucznia  

wiek ucznia, klasa  

Dokładna nazwa i adres szkoły  

Nr tel. I adres e-mail szkoły 

 

nauczyciel przygotowujący ucznia  

gmina, powiat  

Data, pieczęć i podpis 
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III. Organizacja konkursu 
 

a. Organizator powoła jury konkursowe zobowiązane do: 

 przygotowania testu wyboru składającego się z 40 pytań obejmującego zakres 
określony w pkt. 5 Postanowień wstępnych, 

 sprawdzenia poprawności kart zgłoszeniowych uczestnictwa w konkursie, 

 przygotowania ilości testów odpowiadającej liczbie uczestników, 

 udziału i nadzoru nad przebiegiem testu pisemnego, 

 sporządzenia protokołu z przeprowadzonego pisemnego etapu konkursu, w tym 
wykazu  osób zakwalifikowanych do kolejnego etapu 

 przygotowania pytań otwartych obejmujących zakres określony w pkt. 5 Postanowień 
wstępnych o zróżnicowanej skali trudności dla uczestników finału konkursu, 

 udziału i nadzoru nad przebiegiem finału konkursu, 

 sporządzenia protokołu z przeprowadzonego finału konkursu i wyłonienia laureatów. 
 

b. Przebieg konkursu – I etap 

 etap polega na rozwiązaniu pisemnego testu przez uczestników konkursu,  
ocenianego w skali 0-1, gdzie każda prawidłowa odpowiedź to 1 pkt, a nieprawidłowa 
to 0 pkt.  

 maksymalny czas rozwiązywania testu wynosi 60 minut,  

 rozwiązywanie testu odbywa się w warunkach kontrolowanej samodzielności, 

 jury konkursowe może zdyskwalifikować uczestnika konkursu na skutek stwierdzenia 
niesamodzielnej odpowiedzi, 

 do kolejnego etapu kwalifikują się uczestnicy, którzy zdobyli największą liczbę 
punktów w I etapie, przy czym wymogiem jest uzyskanie przez uczestnika konkursu 
co najmniej 65 % możliwych do zdobycia 40 punktów tj. min. 26 pkt.  

 z przeprowadzonego etapu konkursu jury konkursowe sporządza protokół.  
 

c. Przebieg konkursu – II etap Wielki Finał  

 Uczestnicy finału udzielą odpowiedzi na maksymalnie 10 pytań o zróżnicowanej 
formie 

 Każdorazowo przed udzieleniem odpowiedzi uczestnicy konkursu zostaną 
poinformowani o czasie przeznaczonym na udzielenie odpowiedzi oraz 
o maksymalnej punktacji możliwej do uzyskania za prawidłową odpowiedź 

 o kolejności miejsc decyduje liczba zdobytych punktów w finale konkursu, 

 jury konkursowe może zarządzić dogrywkę dla uczestników finału konkursu, którzy 
zdobyli tę samą liczbę punktów 

 z przeprowadzonego etapu konkursu jury konkursowe sporządza protokół. 
 

d. Informacje dodatkowe 

 ocena odpowiedzi i przyznana liczna punktów przez jury konkursowe jest ostateczna i 
nie przysługuje od niej odwołanie, 

 laureaci otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy, 

 Jury konkursowe, za zgodą Organizatora, może przyznać Laureatom i innym 
Uczestnikom także inne nagrody i wyróżnienia. 
 
 

IV. Terminy 

 Etap I - test pisemny  - 28.03.2018 r. o godz. 1000 w  Muzeum Górnictwa Węglowego 
w Zabrzu, ul. 3 Maja 93a, 41-800 Zabrze (Hostel „Guido”) 

 Etap II – Wielki Finał  - 28.04.2018 r. o godz. 1200 w  Muzeum Górnictwa Węglowego 
w Zabrzu (dokładne miejsce zostanie podane uczestnikom finału). 
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V. Postanowienia końcowe 

 
1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści niniejszego 

regulaminu i aktualizacji jego brzmienia na swojej stronie internetowej 
www.muzeumgornictwa.pl. Zmiany, z chwilą opublikowania, stają się wiążące dla 
Uczestników. 

2. Przystępując do konkursu Uczestnik potwierdza zapoznanie się z zapisami niniejszego 
regulaminu i je akceptuje. 

3. Osobą upoważnioną przez Organizatora do udzielania niezbędnych informacji w zakresie 
konkursu jest Urszula Potyka Kierownik Działu Edukacji Muzeum Górnictwa Węglowego, 
e-mail: urszula.potyka@muzeumgornictwa.pl, tel. 32 630 30 91  wewn. 4038. 

 
 
 
 

http://www.muzeumgornictwa.pl/

