
X  Międzyszkolny Turniej Ekologiczny 

 

1.Organizatorzy: Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach, ul. Hołdunowska 39, 43-143 Lędziny 

2.Cele konkursu: 

Międzyszkolny Turniej Ekologiczny ma na celu: 

- propagowanie wiedzy przyrodniczej wśród dzieci szkół lędzińskich, 

- dostrzeganie zależności między człowiekiem, a otaczającym go środowiskiem, 

- wychowanie dzieci w poszanowaniu przyrody, 

- kształtowanie postaw proekologicznych, 

- wskazanie rzeczy istotnych i najważniejszych w środowisku naturalnym. 

3.Przebieg konkursu 

I etap – wewnątrzszkolny – wyłonienie na terenie szkoły macierzystej trzyosobowej grupy „znawców 

ekologii” spośród uczniów klas VI – VIII Szkół Podstawowych, oraz uczniów klas III Gimnazjów. 

II etap – międzyszkolny – (finał) odbędzie się na „Placu farskim” w Lędzinach. Wyłonione 

trzyosobowe grupy walczą w  kategoriach: 

- I kategoria: Szkoły Podstawowe- klasy VI-VIII. 

- II kategoria: Gimnazja- klasy III. 

Drużyny będą rozwiązywały indywidualne testy o tematyce ekologicznej, przygotują prace 

rękodzielnicze, oraz rozwiążą zagadki „eco”. 

a)Każda z drużyn  do II etapu przygotowuje pracę plastyczną – rękodzieło„ Eco- strój”. 

Praca powinna być wykonana wspólnie przez wszystkich członków reprezentujących daną szkołę,                

w dowolnej technice z materiałów ekologicznych. 

W czasie II etapu drużyna musi opowiedzieć o swojej pracy i uzasadnić wybór materiału, z którego 

wykonano „ Eco- strój”. 

b)W konkursie zwycięży ten zespół uczniów, który uzyska największą liczbę punktów.                                  

Jeśli zespoły uczniów uzyskają jednakową liczbę punktów, wezmą udział w dogrywce (otrzymają 

zadanie dodatkowe). 

c)Odpowiedzi i wykonanie zadania ocenia Jury; jednocześnie zdobyte punkty zapisane są   w tabeli 

przez obsługę konkursu. 

 

 



4. Czas trwania i tematyka konkursu 

II etap konkursu trwa 90 minut i ma na celu wyłonienie laureatów, czyli trzyosobowej grupy uczniów 

Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, która najlepiej opanowała wiadomości przyrodnicze objęte 

programem nauczania z zakresu ekologii, które są dobrymi obserwatorami otaczającego najbliższego 

środowiska i potrafią w oparciu o te obserwacje wysnuwać konkretne wnioski (samodzielne 

myślenie, czytanie ze zrozumieniem). 

5.Komisja konkursowa i ocena wyników 

- komisję konkursową powołuje organizator, 

- w skład komisji wchodzą przedstawiciele organizatorów i przyrodnicy,  

- komisja dokonuje oceny prac bezpośrednio po zakończeniu każdego zadania, 

 - ocena komisji jest ostateczna i niepodważalna. 

6. Zgłoszenie do konkursu i warunki uczestnictwa 

  - w konkursie uczestniczą uczniowie klas VI – VIII lędzińskich szkół podstawowych                                                          

( SP z O.I. Nr 1, SP nr 3, ZS Goławiec, oraz Gimnazjum nr 1, Gimnazjum z O.I. nr 2,Gimnazjum przy ZS 

Goławiec) 

- Szkoła reprezentowana jest przez 3 – osobową grupę uczniów wyłonionych w czasie      szkolnego 

etapu, 

- prosimy by szkoły zgłosiły swoich uczniów do 17 października 2018 (środa)  w Miejskim Ośrodku 

Kultury, lub emailem: mokledziny@o2.pl 

- zgłaszając drużynę prosimy podać imiona i nazwiska uczniów oraz opiekunów, 

- II etap konkursu odbędzie się 23 października 2018 roku (wtorek) o godz. 9.30 w sali audiowizualnej 

na Placu farskim w Lędzinach, rozstrzygnięcie konkursu i wyłonienie najlepszej grupy nastąpi tego 

samego dnia po zakończonym konkursie. Uczestnicy konkursu walczą o atrakcyjne nagrody. 

7.Sponsorzy nagród: 

 - Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach, 

 - P.G.K. „Partner” w Lędzinach. 

 8. Zgoda na wykorzystanie wizerunku. Przystępując do konkursu:       

8.1)Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Miejski Ośrodek Kultury. Dane będą 

przetwarzane wyłącznie przez  MOK w celu prawidłowej pod względem prawnym organizacji 

konkursu.  Ponadto wyrażam nieodwołalną nieodpłatną zgodę na wykorzystanie przez Miejski 

Ośrodek Kultury wizerunku mojego dziecka w celu promującym wydarzenie w szczególności poprzez 

zamieszczenie wizerunku na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Kultury, a także oficjalnych 

profilach Miejskiego Ośrodka Kultury w mediach społecznościowych, stronie Miasta , mediach 

gminnych. 



8.2) Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą               

z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych przez M.O.K. dla potrzeb związanych                 

z promowaniem Miejskiego Ośrodka Kultury, oraz  X Turnieju Wiedzy Ekologicznej. Wyrażam zgodę 

na publikowanie imienia  i nazwiska dziecka- laureata konkursu. 

8.3) Oświadczam, że wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą zgodą nie narusza dóbr osobistych 

mojego dziecka ani innych praw. Ponadto oświadczam, iż nie wnoszę jakichkolwiek zastrzeżeń co do 

treści, sposobu i formy prezentowanego na zdjęciach  i materiałach audio- wizualnych wizerunku 

mojego dziecka. Równocześnie wyrażam zgodę na rozpowszechnianie w/w zdjęć  i materiałów audio- 

wizualnych za pośrednictwem wszelkich mediów. Przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę, iż 

zdjęcia oraz materiały audio- wizualne będą wykorzystane w szczególności do promocji  X Turnieju 

wiedzy ekologicznej oraz Miejskiego Ośrodka Kultury. 

8.4) Oświadczam, że jestem opiekunem,  osobą pełnoletnią i nieograniczoną w zdolności do 

czynności prawnych, oraz, że zapoznałem/am się z powyższą treścią i w pełni ją rozumiem i 

akceptuję. 

8.5) Przystępując do konkursu uczestnik i jego prawny opiekun akceptuje postanowienia regulaminu. 

8.6) Uczestnik przystępując do Turnieju w całości akceptuje postanowienia regulaminu. 


