
XIV Powiatowy Turniej Ekologiczny 
 

 

Regulamin 
 

 

I. Organizator: 

1. Starostwo Powiatowe w Grudziądzu - Wydział Środowiska i Budownictwa 
 

II. Współorganizator:   
1. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Nowej Wsi. 

 

III. Cele konkursu  
1. Pogłębienie wiedzy z zakresu ekologii, ochrony przyrody i ochrony środowiska. 

2. Rozbudzenie i pogłębienie szacunku dla środowiska przyrodniczego.  
3. Motywowanie i podejmowanie działań na rzecz środowiska naturalnego.  
4. Integracja uczestników oraz wymiana doświadczeń w zakresie edukacji 

ekologicznej między szkołami.  
5. Propagowanie walorów miejsc zamieszkania uczestników.  
6. Wykorzystanie umiejętności i zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu.  
7. Umiejętność posługiwania się mapami oraz kluczami do oznaczania gatunków. 

 

IV. Tematyka konkursu 

1. Wiedza ogólna o ekologii i ochronie przyrody. 

2. Formy ochrony przyrody na terenie powiatu grudziądzkiego. 

3. Łowiectwo – główne pojęcia, gwara łowiecka. 

4. Rozpoznawanie gatunków zwierząt i roślin. 

5. Zasady segregacji odpadów. 

6. Leśnictwo. 

 

IV. Uczestnicy 

W konkursie uczestniczą uczniowie szkół podstawowych z terenu powiatu 

grudziądzkiego. Każda szkoła może zgłosić maksymalnie 3 uczniów. 
 

V. Organizacja konkursu 

1. Organizator powoła jury konkursowe, zobowiązane do przygotowania testu 

składającego się z maksymalnie 35 pytań, obejmujących zakres określony w pkt. 

IV.  

2. Turniej zostanie rozegrany jednoetapowo w dniu 17 listopada 2021 roku w Szkole  

Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Nowej Wsi –  rozpoczęcie o godz. 15.00.  

Uczestnicy rozwiązywać będą pisemny test, przygotowany przez organizatora 

konkursu. 

3. W skład Turnieju wchodzą: 
• Indywidualny Konkurs Ekologiczny dla uczniów szkoły podstawowej  
• Konkurs zespołowy - klasyfikacja będzie ustalona po zsumowaniu punktów 

uzyskanych przez wszystkich uczestników konkursu z każdej ze szkół. 



4. Do Turnieju mogą przystąpić reprezentacje szkół podstawowych z terenu powiatu 
grudziądzkiego (maksymalnie 3 osoby), wyłonione w eliminacjach szkolnych 

(bądź wytypowane przez szkoły). 
5. Zgłoszenia zgodnie z załączonym wzorem należy przekazać na adres: 

Szkoła Podstawowa  im. Marii Konopnickiej w Nowej Wsi, e-mail: 

spnw@grudziadz.ug.gov.pl, w terminie do 10 listopada 2021 r.  
Telefony kontaktowe: 56 46 225 56 – Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi,  

56 45 144 28 – Starostwo Powiatowe w Grudziądzu. 

6. Warunkiem dopuszczenia do udziału w turnieju jest dostarczenie wraz  

ze zgłoszeniem podpisanych przez rodziców lub opiekunów prawnych zgód  
na wykorzystanie wizerunku dziecka według załączonego wzoru. 

7. W związku ze stanem pandemii uczestników obowiązuje przestrzeganie pełnego 
reżimu sanitarnego, w tym używanie maseczki zakrywającej nos i usta oraz 

zachowanie bezpiecznego dystansu społecznego. 
8. W sytuacjach nieuregulowanych niniejszym regulaminem lub w przypadku 

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

 

VI. Nagrody  

Nagrody otrzymują laureaci konkursów - indywidualnego jak i zespołowego. 

Pozostali uczestnicy otrzymają nagrody pocieszenia.  

Podsumowanie Turnieju oraz wręczenie nagród odbędzie się 1 grudnia 
o godz. 14.30 w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu ul. Małomłyńska 1 w Sali 
nr 1 na parterze budynku. 

 

VII. Literatura  

1. Podręczniki do przyrody, biologii i geografii, 

2. Popularne przewodniki do oznaczania gatunków roślin i zwierząt,  
3. Przewodniki po powiecie grudziądzkim,  
4. Wydawnictwa Nadleśnictwa Jamy i Starostwa Powiatowego w Grudziądzu, 

5. Strony internetowe:  
a. https://jamy.torun.lasy.gov.pl/ 

b. https://powiatgrudziadzki.pl/  
c. http://www.otopjunior.org.pl/ 

d. http://ptaki.info/  
e. http://www.salamandra.org.pl/  

6. Słownik gwary łowieckiej. 

mailto:spnw@grudziadz.ug.gov.pl


………………………………………… 
miejscowość, data  

……………………………………….. 
pieczątka szkoły 

 

 

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU 

W XIV POWIATOWYM TURNIEJU EKOLOGICZNYM  

organizowanym w dniu 17 listopada 2021 r. 

w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi 

 

Indywidualny Konkurs Ekologiczny dla uczniów szkół podstawowych  
 
 

 

1. …………………………………………………. ……………………….. 
 imię i nazwisko ucznia klasa 

2. …………………………………………………. ……………………….. 
 imię i nazwisko ucznia klasa 

3. …………………………………………………. ……………………….. 
 imię i nazwisko ucznia klasa 

   
 
 
 

 

Nauczyciel prowadzący: ………………………………………………….. 
imię i nazwisko 

 

 

Adres email szkoły: ……………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

…………………………………..………….  
podpis 



Przetwarzanie danych osobowych w Starostwie Powiatowym 

w Grudziądzu, klauzula informacyjna (RODO) 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 Nr 

119, str. 1), zwanego dalej „RODO” informuje, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe z siedzibą w Grudziądzu przy  

ul. Małomłyńskiej 1, 86- 300 Grudziądz;  

2. Administrator danych powołał inspektora ochrony danych Pana Dawida Banasiak z którym może się 

Pani/Pan skontaktować drogą elektroniczną pod adresem: e-mail: inspektor@powiatgrudziadzki.pl w 

sprawach związanych z ochroną danych;  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora w celu/celach realizacji zadań Starostwa 

Powiatowego w Grudziądzu wynikających z przepisów prawa, zawartych umów i udzielonych zgód.  

4. Pani/Pana dane osobowe  przetwarzane będą na podstawie przepisów RODO  

a) art. 6 ust 1 pkt a.) wyrażonej zgody na przetwarzanie danych;  

b) art. 6 ust 1 pkt e) realizujący działania w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy 

publicznej powierzonej administratorowi.   

5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych  w celu określonym w pkt.3 odbiorcami danych mogą być:  

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne działające na podstawie 

przepisów prawa;  

b) podmioty, z którymi Administrator podpisał stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych.   

6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji określonych celów 

zawartych w punkcie 3 a po tym czasie zgodnie z okresem oraz w zakresie wymaganym przez przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa: Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.  

w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie 

organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.  

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu następujące uprawnienia:  

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;  

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;  

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);  

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;  

e) prawo do przenoszenia i aktualizacji danych;  

f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.   

8. W przypadku, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby  

na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia  

tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.  

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Starostwie Powiatowym  

w Grudziądzu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych.  

10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane 

dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.  

11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania 

danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.  

12. Pani/Pana dane osobowe nie będą  przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane, dane nie 
będą przekazywane do Państw trzecich i organizacji międzynarodowych jeśli takie działania będą mieć 
miejsce zostanie Pani/Pan o tym fakcie poinformowana/ny.  

 
 
 

……………………………, dnia …………………….. 
miejscowość    

 
 



…………………………………………………….. 
 
…………………………………………………….    
 (imię i nazwisko rodziców/ prawnych  opiekunów) 

 
 
 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA 
 
 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka  
 
……………………………………………………………………………………………………… 

( imię/imiona  i nazwisko dziecka) 
 

poprzez umieszczanie zdjęć i danych obejmujących imię i nazwisko dziecka,  

na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Grudziądzu i Szkoły Podstawowej 

im. Marii Konopnickiej w Nowej Wsi oraz materiałach i wydawnictwach związanych  

z XIV Powiatowym Turniejem Ekologicznym. 

 

 

 

Podstawa prawna: 
1. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781); 
2. Rozporządzenie 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; 

 
 
 
 
 
 

..……………………………….………..………………………….. 
 (czytelne podpisy rodziców/opiekunów prawnych) 

 
 

 


