
XIII Powiatowy Turniej Ekologiczny 
 

 

Regulamin 
 

 

I. Organizator: 

Starostwo Powiatowe w Grudziądzu, Wydział Ochrony Środowiska, Leśnictwa,  
Rolnictwa i Gospodarki Wodnej. 

 

II. Współorganizatorzy:  
1. Nadleśnictwo Jamy, 

2. Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu,  
3. Szkoła Podstawowa nr 18 im. Bohaterów Westerplatte w Grudziądzu. 

 

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. Uczestnicy 

W konkursie bierze udział młodzież reprezentująca szkoły podstawowe z terenu 

powiatu grudziądzkiego oraz miasta Grudziądza. 
 

V. Przebieg konkursu 
 

Turniej zostanie rozegrany jednoetapowo w dniu 21 listopada 2019 roku w Szkole  

Podstawowej nr 18 im. Bohaterów Westerplatte w Grudziądzu, ul.  Dąbrówki  7 –  

rozpoczęcie o godz. 15.00.  
Do Turnieju mogą przystąpić reprezentacje szkół podstawowych oraz gimnazjów 

z terenu powiatu grudziądzkiego i miasta Grudziądza, wyłonione w eliminacjach 
szkolnych (bądź wytypowane przez szkoły). Zgłoszenia zgodnie z załączonym 

wzorem należy przekazać na adres:  
Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Bohaterów Westerplatte  w  Grudziądzu, 
ul. Dąbrówki 7, e-mail: sekretariat@sp18.grudziadz.pl, w terminie  

do 16 listopada 2019 r.  

Telefony kontaktowe: 56 46 269 43 – Szkoła Podstawowa Nr 18 w Grudziądzu, 

56 45 144 14 – Starostwo Powiatowe w Grudziądzu. 

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. 

 

 

mailto:sekretariat@sp18.grudziadz.pl


 

 

W skład Turnieju wchodzą: 
 
• „Indywidualny Konkurs Ekologiczny „Junior” dla uczniów szkół 

podstawowych dla klas 1-5” - prawo udziału mają 4 osoby z jednej szkoły, 
dopuszcza się możliwość udziału uczestników z klas młodszych. 

• „Indywidualny Konkurs Ekologiczny „Senior” dla uczniów klas 6-8 

szkoły podstawowej - prawo udziału mają 3 osoby z jednej szkoły. 
• Konkurs zespołowy dla szkół podstawowych z terenu powiatu 

grudziądzkiego.  
Klasyfikacja w tym konkursie będzie ustalona po zsumowaniu punktów 
uzyskanych przez wszystkich uczestników konkursu z każdej ze szkół w obu 
kategoriach wiekowych. 
 

VI. Nagrody  

Nagrody otrzymują laureaci konkursów indywidualnych jak i zespołowego. 

Pozostali uczestnicy otrzymają nagrody pocieszenia.  

Podsumowanie Turnieju oraz wręczenie nagród odbędzie się 28 listopada o godz. 
14.30 w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu ul. Małomłyńska 1. 

 

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. http://jamy.torun.lasy.gov.pl/ 

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

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

6. Słownik gwary łowieckiej. 



………………………………………… 
miejscowość, data  

……………………………………….. 
pieczątka szkoły 

 

 

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU 

W XIII POWIATOWYM TURNIEJU EKOLOGICZNYM  

organizowanym w dniu 21 listopada 2019 r. 

w Szkole Podstawowej nr 18 w Grudziądzu 

 

„Indywidualny Konkurs Ekologiczny dla uczniów szkół podstawowych  

dla klas 1-5” 
 
 

 

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

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

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

4. …………………………………………………. ……………………….. 
 imię i nazwisko ucznia klasa 
 
 
 
 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

…………………………………..………….  
podpis 



………………………………………… 
miejscowość, data  

……………………………………….. 
pieczątka szkoły 

 

 

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU 

W XIII POWIATOWYM TURNIEJU EKOLOGICZNYM  

organizowanym w dniu 21 listopada 2019 r. 

w Szkole Podstawowej nr 18 w Grudziądzu 

 

„Indywidualny Konkurs Ekologiczny dla uczniów  

klas 6-8 szkoły podstawowej oraz gimnazjalistów” 
 
 

 

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

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

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

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

…………………………………..…………. 
Podpis 



……………………………, 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 oraz materiałach  

i wydawnictwach związanych z XII Powiatowym Turniejem Ekologicznym. 

 

 

 

Podstawa prawna: 
1. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000); 
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) 

 
 

 


