
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Siedziba Koła:  

62-200 Gniezno ,ul. Łubieńskiego 11 

Tel. 61 426 4630, fax.61 426 3523 

 
XXIV Gnieź

Regulamin Mię

”Gatunki zagro

 
Polski Klub Ekologiczny

Dnia Ziemi XXIV Gnieźnieńskie Prezentacje Ekologiczne

Ośrodku Kultury w Gnieźnie ul. Łubie

W tym roku świętować

Z tej okazji odbędzie się turniej wiedzy z udziałem 

miasta Gniezna oraz powiatu gnie

 

1.CELE KONKURSU 

• Zwrócenie uwagi na nasze dobro narodowe jakim s

występujące w Polsce i w najbli

także zainteresowanie młodzie

• Kształtowanie właściwego stosunku wobec zagro

• Poszerzanie wiedzy na temat zagro

• Podejmowanie inicjatyw maj

wobec środowiska naturalnego.

 

ńskiego 11  

Tel. 61 426 4630, fax.61 426 3523  

Gnieźnieńskie Prezentacje Ekologiczne

 

egulamin Międzyszkolnego Turnieju Ekologicznego 

  

Gatunki zagrożone wyginięciem” 

 

Polski Klub Ekologiczny - Koło w Gnieźnie  organizuje z okazji Mi

nieńskie Prezentacje Ekologiczne, które odbędą

źnie ul. Łubieńskiego 11.  

tować będziemy 25 kwietnia od godz. 11 00.   

turniej wiedzy z udziałem uczniów szkół podstawowych

Gniezna oraz powiatu gnieźnieńskiego. 

Zwrócenie uwagi na nasze dobro narodowe jakim są ginące i zagrożone gatunki zwierz

i w najbliższym otoczeniu, przybliżenie warunków ich 

e zainteresowanie młodzieży tematyką ochrony gatunków zagrożonych

ciwego stosunku wobec zagrożonych gatunków zwierz

Poszerzanie wiedzy na temat zagrożonych gatunków zwierząt i roślin 

jmowanie inicjatyw mających na celu promowanie postawy odpowiedzialno

rodowiska naturalnego. 

skie Prezentacje Ekologiczne 

dzyszkolnego Turnieju Ekologicznego   

organizuje z okazji Międzynarodowego 

, które odbędą się w Miejskim 

dstawowych z terenu 

żone gatunki zwierząt 

enie warunków ich życia, a 

żonych 

nych gatunków zwierząt i roślin 

 

cych na celu promowanie postawy odpowiedzialności 



 

2..WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Turniej adresowany jest do uczniów  szkół  podstawowych  ( klasy IV, V, VI  ) Konkurs 

ma charakter dobrowolny, skierowany jest do miłośników przyrody i bacznych jej 

obserwatorów. 

2. Szkołę reprezentuje zespół złożony z uczniów klas IV, V, VI po jednym z każdego 

poziomu. Zespół z każdej zgłoszonej szkoły na scenie Miejskiego Ośrodka Kultury 

rozwiązuje 3 zadania ( typu krzyżówka, szyfr, test wyboru) oraz jedno zadanie rozpoznania  

przedstawionych gatunków roślin i zwierząt zagrożonych wyginięciem.  

3. Punktacja poszczególnych zadań danej szkoły zostanie podsumowana i będzie decydować 

o zajęciu miejsca w Turnieju.   

4. Każda  szkoła   dostarcza w dniu konkursu imienną  listę  uczestników  oraz  zgody  na  

udział  uczniów  w  konkursie. Zgłoszenie placówki należy przesłać na adres 

goskareszko@wp.pl Konieczne dane: nazwa  szkoły, dane  opiekuna  etapu  szkolnego ( z  

osobistym  kontaktem  telefonicznym). Termin nadesłania zgłoszeń do 17 kwietnia 2019.  

5. Uczestnicy wyrażają zgodę na administrowanie i przetwarzanie ich danych osobowych 

przez organizatorów, wyłącznie  do  celów  związanych  z  organizacją  i  promocją  

konkursu. 

6. TURNIEJ odbędzie się dnia 25 kwietnia 2019 r. o godz. 11 00 w Miejskim Ośrodku 

Kultury w Gnieźnie 
7. Organizator TURNIEJU  powoła   jury, w  skład   którego  wejdą  specjaliści z zakresu 

ochrony środowiska i przedstawiciele organizatorów.    

9.  Organizator  zapewnia  nagrody  dla  zwycięzców Turnieju i dyplomy dla wszystkich 

placówek.  

                                                                                                                   

 

Serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy podczas obchodów 

Międzynarodowego Dnia Ziemi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                            Zał. 1 

 

Zgoda przedstawiciela ustawowego osoby na udział w konkursie 

 
 

………………………………………………………………………………………………… 

 

                                                                                                  (miejscowość, data) 

 
Ja niżej podpisany/a, jako przedstawiciel ustawowy 

 

.................................................................................  

(imię i nazwisko uczestnika konkursu)  

 
niniejszym wyrażam zgodę na udział dziecka w Konkursie  Polskiego Klubu Ekologicznego – 

Koła w Gnieźnie 

„ Gatunki zagrożone wyginięciem” 

na zasadach określonych w regulaminie konkursu). 

Oświadczam także, że zgłoszona do niniejszego konkursu praca jest wynikiem własnej 

twórczości  

....................................................................................................................................................... 

(imię i nazwisko uczestnika konkursu) 

 

....................................................................................................................................................... 

(klasa i nazwa szkoły) 

 

Wyrażam niniejszym zgodę na umieszczenie danych osobowych:  

 

....................................................................................................................................................... 

(imię i nazwisko uczestnika konkursu) 

 

w bazie danych organizatora konkursu i przetwarzanie ich, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 

2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, ze zm.) w celu 

przeprowadzenia konkursu oraz dalszego wykorzystania prac. Wyrażam zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych oraz publikacje prac konkursowych.  

 

 

…………………………………………………………………………………….  
(podpis przedstawiciela ustawowego) 

 
 

 

 
 


