
 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU  
DLA KLAS V-VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

 

 Serdecznie zapraszamy uczniów klas V-VI szkół podstawowych do wzięcia udziału                              

w wojewódzkim konkursie pt. "PRZYRODA WOKÓŁ NAS”. Konkurs składa się z trzech etapów: 

- I etap (eliminacje, pisemne) - zadania zamknięte 

- II etap (półfinał, pisemny) – zadania otwarte 

- III etap (finał, ustny) - pytania problemowe  

 

 I Etap  odbędzie się w dniu 05 listopada 2019 roku w Pałacu Młodzieży w Katowicach.  

Początek  - godz. 9.00 (w przypadku dużej ilości zgłoszeń godzina może ulec zmianie, o czym szkoły będą 

informowane).  Powiadomienia o rezultacie I etapu (eliminacji) otrzymają tylko te szkoły, których 

uczniowie przejdą do II etapu. Do II etapu  (półfinału) przechodzi 30 osób, które uzyskają największą 

ilość punktów w I etapie. Do finału przechodzi 10 osób, które uzyskają największą ilość punktów  w obu 

etapach (eliminacje i półfinał).  

  

 Etapy II i III odbędą się w dniu 03 grudnia 2019 roku w Pałacu Młodzieży w Katowicach.  

Początek - godz. 9.00. 

 Nagrodami rzeczowymi uhonorujemy piątkę finalistów, pozostali uczestnicy otrzymają dyplomy                        

a nauczyciele finalistów otrzymają listy gratulacyjne. 

 

Prosimy zgłaszać  uczniów do konkursu w nieprzekraczalnym terminie do 25 października  

2019 roku (wg wzoru na odwrocie) mailowo, lub na adres Pałacu Młodzieży z dopiskiem Pracownia 

Biologii. 

 

W konkursie obowiązuje materiał z przyrody z zakresu : 

1. Orientacja w terenie i pogoda: 

-  posługiwanie się mapą, 

-  widoma wędrówka słońca nad widnokręgiem, 

-  składniki pogody i ich pomiar, 

-  niebezpieczeństwa związane z pogodą. 

2. Warunki życia w wodzie i na lądzie oraz organizmy tam bytujące. 

3.   Życie lasu. 

4.  Budowa i czynności życiowe organizmów. 

5. Tkanki i organy roślinne. 

6. Różnorodność świata roślin. 

 

PRZYSTĄPIENIE DO KONKURSU JEST JEDNOZNACZNE Z ZAAKCEPTOWANIEM REGULAMINU. 

  

KONKURS JEST DOFINANSOWANY PRZEZ  MIASTO KATOWICE 
    

PRACOWNIA BIOLOGII 

PAŁAC MŁODZIEŻY  

ul Mikołowska 26, 40-066 Katowice 

s. 244, 245, II p. 

tel. 32 2516 431, w. 1344, 1345 
www.pm.katowice.pl 

elzbieta.lempart@pm.katowice.pl 

 

http://www.pm.katowice.pl/
mailto:bio@pm.katowice.pl


 

 

 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWYDO WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU 

                          PT. „PRZYRODA WOKÓŁ NAS” 

                                        

 

 

Prosimy przesłać do 

25 PAŹDZIERNIKA 2019r. 
 
 

AKTUALNE: Nazwa szkoły, adres, nr telefonu, adres @mail: 
 

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

 

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

  

Imiona i nazwiska uczniów zgłaszanych do konkursu (max 15): 

 

1…………………………………………………………………….............................................................................. 

 

2…………………………………………………………………….............................................................................. 

 

3…………………………………………………………………….............................................................................. 

 

4. ……………………………………………………………………............................................................................. 

 

5. ……………………………………………………………………............................................................................. 

 

6.……………………………………………………………………............................................................................. 

 

7. ……………………………………………………………………............................................................................. 

 

8. ……………………………………………………………………............................................................................. 

 

9. ……………………………………………………………………............................................................................. 

 

10. ……………………………………………………………………........................................................................... 

 

11. ……………………………………………………………………........................................................................... 

 

12. ……………………………………………………………………........................................................................... 

 

13. ……………………………………………………………………........................................................................... 

 

14. ……………………………………………………………………........................................................................... 

 

15. ……………………………………………………………………........................................................................... 

 

 

 

Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego:……………………………………………………............................... 
 

@- mail nauczyciela:……………………………………………………………………….......................................... 
 
 



Uwaga! 

 

W związku z obowiązującym rozporządzeniem RODO, prosimy o zapoznanie uczniów, rodziców uczniów  
biorących udział w konkursie i ich nauczyciela-opiekuna z klauzulą informacyjną. Podpisaną przez uczniów              
i nauczyciela-opiekuna klauzulę prosimy dostarczyć w dniu konkursu organizatorom. 

 

Klauzula: 

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 r. informuję, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pałac Młodzieży im prof. A. Kamińskiego 
w Katowicach                  z siedzibą w Katowicach, ul Mikołowska 26; 

2) kontakt do Inspektora Ochrony Danych pod adresem mailowym: iod@pm.katowice.pl; 

 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji konkursu na podstawie 6  ust 
1 pkt f.; 

4) Pani/Pana dane będą publiczne; 

5) Pani/Pana dane osobowe NIE będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji  
międzynarodowej; 

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres jednego roku liczonego od dnia 
zakończenia konkursu; 

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność              
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan,                        
iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania 
danych osobowych będzie brak udziału w konkursie; 

10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie 
profilowania. 

  

https://poczta.wp.pl/k/

