załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 22 z dnia 27.02.2019 r.

Regulamin Turnieju Wiedzy Ekologicznej przeprowadzanego przez Muzeum Górnictwa
Węglowego w Zabrzu w ramach organizowanego zadania pn.:
XXVI „Tydzień Ziemi”
I.

Postanowienia wstępne

1.

Organizatorem Turnieju Wiedzy Ekologicznej, zwanego dalej konkursem jest Muzeum
Górnictwa Węglowego w Zabrzu zwane dalej „Organizatorem”
Konkurs jest prowadzony na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
W sytuacjach nieuregulowanych niniejszym regulaminem lub w przypadku konieczności
dokonania interpretacji niniejszego regulaminu, rozstrzygnięcie należy do wyłącznej
kompetencji Organizatora.
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.
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.

2.
3.

4.

5.

II.

Udział w konkursie

1.

Uwagi ogólne o konkursie
Konkurs skierowany jest dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych oraz gimnazjów.
Warunki uczestnictwa w konkursie:
 w konkursie uczestniczą uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych oraz gimnazjów
zgłoszeni przez dyrekcję swoich szkół, zwani dalej uczestnikami,
 każda szkoła może zgłosić tylko jednego ucznia,
 zgłoszenia należy dokonać do dnia 25 marca 2019 r. w formie pisemnej na adres:
Dział Edukacji Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Wolności 339, pok. 6, 41800 Zabrze z dopiskiem na kopercie „Turniej Wiedzy Ekologicznej”. Zgłoszenie
powinno zawierać następujące dane:

2.

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 - 28.03.2019 r. o godz. 1000 w Muzeum Górnictwa Węglowego
w Zabrzu, ul. 3 Maja 93a, 41-800 Zabrze (Hostel „Guido”)
 Etap II – Wielki Finał - 27.04.2019 r. o godz. 1200 w Muzeum Górnictwa Węglowego
w Zabrzu (dokładne miejsce zostanie podane uczestnikom finału).
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V. Ochrona danych osobowych
1. Dane osobowe Uczestnika konkursu/Opiekuna uczestnika konkursu będą
przetwarzane - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia 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 (Dz. Urz.
UE L 2016, Nr 119, s. 1), zwanego dalej RODO - na potrzeby: uczestniczenia w
konkursie; ewentualnego otrzymania nagrody lub wyróżnienia; otrzymania dyplomu,
ewentualnego skorzystania przez Organizatora z zezwolenia Uczestnika konkursu na
korzystanie z autorskich praw majątkowych, w zakresie pól eksploatacji określonych
w niniejszym Regulaminie, otrzymania listu gratulacyjnego w przypadku Opiekuna
uczestnika konkursu.
2. Uczestnik konkursu nie jest obowiązany do podania swych danych osobowych.
Jednakże nie podanie danych osobowych uniemożliwia udział w konkursie.
3. Opiekun uczestnika konkursu nie jest obowiązany do podania swych danych
osobowych. Jednakże nie podanie danych osobowych uniemożliwia otrzymanie listu
gratulacyjnego.
4. Administratorem danych osobowych Uczestnika konkursu/Opiekuna uczestnika
konkursu jest Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu z siedzibą przy ul. Jodłowej
59 w Zabrzu. Kontakt do inspektora ochrony danych Muzeum Górnictwa Węglowego
w Zabrzu: iod@muzeumgornictwa.pl.
5. Decyzje, w oparciu o dane osobowe podane przez Uczestnika konkursu/Opiekuna
uczestnika konkursu, nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
6. Dane osobowe będą przechowywane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń
majątkowych, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa.
7. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty prawnie do tego upoważnione.
8. Uczestnik konkursu/Opiekun uczestnika konkursu ma prawo żądania dostępu do
swych danych; ich sprostowania, przeniesienia oraz ograniczenia przetwarzania (z
zastrzeżeniem przypadku, o którym mowa w art. 18 ust. 2 RODO). Ma również prawo
do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie
danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia że przetwarzanie
jego danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących
przepisów prawa. W zakresie określonym w art. 17 ust. 3 lit. d) oraz e) RODO
Uczestnikowi konkursu nie przysługuje prawo do usunięcia danych osobowych.
VI. Rejestracja i wykorzystanie wizerunku uczestnika Turnieju
1. Uczestnik konkursu poprzez nadesłanie zgłoszenia uczestnictwa wyraża nieodpłatną
zgodę na wykorzystywanie przez Organizatora jego wizerunku, utrwalonego w trakcie
przygotowywania i realizacji obchodów XXVI „Tygodnia Ziemi” za pomocą urządzeń
rejestrujących obraz lub obraz i dźwięk. Zgoda dotyczy również wykorzystywania
wizerunku poprzez rozpowszechnianie. Utrwalony wizerunek Organizator będzie
wykorzystywał w celach informacyjnych lub promocyjnych w szczególności poprzez
publikację na swych stronach internetowych, na stronach internetowych podmiotów
współpracujących, w telewizji, w mediach społecznościowych lub w wykonanych na jego
zlecenie publikacjach, materiałach informacyjnych lub promocyjnych.
2. Klauzula informacyjna, z zakresu ochrony danych osobowych, dotycząca wyrażenia zgody
na wykorzystanie wizerunku:
Administratorem danych osobowych jest Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu z
siedzibą przy ul. Jodłowej 59. Kontakt: biuro@muzeumgornictwa.pl. Podanie danych jest
dobrowolne a zgoda na przetwarzanie może być cofnięta w każdej chwili. Wycofanie
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zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej wycofaniem. Dane osobowe będą przetwarzane przez Zarządzającego w
celach informacyjnych lub promocyjnych w szczególności poprzez publikację na jego
stronach internetowych, na stronach internetowych podmiotów współpracujących, w
telewizji, w mediach społecznościowych lub w wykonanych na jego zlecenie publikacjach,
materiałach informacyjnych lub promocyjnych. Podstawa prawna przetwarzania danych
to art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Odbiorcami danych mogą być podmioty realizujące, na
zleceni Zarządcy, publikacje oraz materiały informacyjne lub promocyjne. Dane osobowe
będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody lub przez okres niezbędny do realizacji
wskazanych powyżej celów. Administrator danych może przekazywać dane osobowe do
państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Decyzje w oparciu o podane dane
osobowe nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany i profilowane. Wyrażający
zgodę ma prawo dostępu do podanych danych osobowych oraz prawo ich sprostowania;
prawo żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; ma prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych. Ma także prawo
do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Kontakt do inspektora ochrony danych:
iod@muzeumgornictwa.pl.

VII.

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. Zgłoszenie uczestnika do konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się i
zaakceptowaniem przez uczestnika konkursu/Opiekuna uczestnika konkursu warunków
konkursu zawartych w niniejszym Regulaminie konkursowym
3. W przypadku osób niepełnoletnich – uczestników konkursów, wszystkie czynności
prawne wykonują ich opiekunowie prawni.
4. 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.
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Załącznik nr 1
Do Regulaminu Turnieju Wiedzy Ekologicznej przeprowadzanego przez Muzeum Górnictwa
Węglowego w Zabrzu w ramach organizowanego zadania pn.: XXVI „Tydzień Ziemi”

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W TURNIEJU WIEDZY EKOLOGICZNEJ
XXVI TYGODNIA ZIEMI W ZABRZU – 2018
(Kartę wypełniają gimnazja)

1.

Pełna nazwa szkoły
.......................................................................................................

2.

Adres
.......................................................................................................

3.

Nr telefonu, adres e-mail
.......................................................................................................

4.

Gmina, powiat
.......................................................................................................

Zgłaszamy ucznia do udziału w Turnieju Wiedzy Ekologicznej:

Imię i nazwisko ucznia

Wiek, klasa

Nauczyciel prowadzący, opiekun

Uwaga: wypełnienie Karty oznacza zgodę na wydelegowanie ucznia do Zabrza na eliminacje w dniu 28.03.2019 r. o godz. 10.00

..........................................
(miejscowość, data)

............................................
(pieczęć, podpis)
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