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RReegguullaammiinn   
 

Serdecznie zapraszamy uczniów z klas VII i VIII szkół podstawowych                        

do udziału w Wojewódzkim Międzyszkolnym Turnieju Wiedzy o Przyrodzie 

Górnego Śląska. Celem Turnieju jest zaktywizowanie młodzieży do 

poszerzania wiedzy na temat przyrody oraz poznawania walorów 

przyrodniczych własnego regionu. 

W Turnieju mogą wziąć udział trzy 2-osobowe drużyny uczniów z danej 

szkoły. Zgłoszenia szkoły do udziału w Turnieju, prosimy przesyłać  na 

załączonym formularzu na podany adres mailowy 

agnieszka.kowalczyk@pm.katowice.pl 

do dnia 28 lutego 2020 roku.  

 
Etap I - eliminacje 

 

Uczniowie poszerzają wiedzę przyrodniczą oraz poznają osobliwości 

przyrodnicze regionu.  

Uczniowie drużyny zgłoszonej do udziału w Turnieju przystępują 

indywidualnie do eliminacji, które odbędą się w dniu 20 marca 2020 roku 

(piątek) o godzinie 10.30 w pomieszczeniach Pałacu Młodzieży.  Eliminacje 

będą mieć charakter pisemny i będą polegać na rozwiązaniu testu składającego 

się z 30-40 pytań (tematyka dotyczyć będzie: 1. różnych form ochrony 

przyrody występujących w naszym regionie, w tym  NATURY 2000, 2. 
różnorodności biologicznej regionu, 3. gatunków synantropijnych, 4. stanu 

środowiska w naszym regionie - stan powietrza, gleby, wód, problematyka 

odpadów, zdrowia mieszkańców oraz 5. ekologii ogólnej).  Punktacja testu 

będzie uśredniona na drużynę. 

10 drużyn, których uczestnicy uzyskają najlepsze wyniki z testu, przejdzie                     

do etapu II. Do dnia 23 marca powiadomimy o rezultatach eliminacji tylko te 

szkoły, których uczniowie zakwalifikują się do etapu II.  
 

 
Etap II 

 

Drużyna danej szkoły, która zakwalifikowała się do etapu II, przygotowuje 

poster na temat walorów przyrodniczych województwa śląskiego (poster 

będzie wykorzystany w etapie III Turnieju). Na posterze, o wymiarach 

standardowego kartonu brystolu, powinny znaleźć się m.in. zdjęcia, opisy 

miejsc przyrodniczo cennych oraz opisy działań uczniów na rzecz przyrody. 

Poster powinien zawierać nazwiska autorów, nazwisko nauczyciela-opiekuna 

drużyny oraz adres szkoły. Istotna będzie także informacja ilu ogólnie uczniów 

szkoły bierze udział w poznawaniu przyrody najbliższej okolicy oraz ilu 

uczniów bierze udział w pracach  na rzecz środowiska przyrodniczego.  

Postery prosimy składać w sali koncertowej przed rozpoczęciem finału – do 

godz. 9.30.                    
 
 

Etap III - finał 
 

Odbywać się będzie w dniu 24 kwietnia 2020 roku (piątek) i rozpocznie               

o godz. 10.00 w sali koncertowej (IIIp) w Pałacu Młodzieży w Katowicach.  

W etapie  III biorą udział drużyny zakwalifikowane do etapu II.  

W etapie III przewidujemy następujące konkurencje: 

 

1. Oryginalna, drużynowa prezentacja wcześniej wykonanego posteru – po 5 

min. Oceniane będą: estetyka wykonania posteru, ciekawe rozwiązania 

plastyczne, poprawność merytoryczna, nowatorstwo w poznawaniu 

najbliższej przyrody a także efektywność działania na rzecz przyrody 

(posterów nie zwracamy, będą one eksponowane na wystawie 

pokonkursowej w hollu PM). 

2. 5 - 6 pytań problemowych dla drużyn z zakresu podanego do etapu I. 

O ostatecznej kolejności miejsc zadecyduje suma punktów uzyskanych                            

w poszczególnych konkurencjach oraz wyniki testu z etapu I. Zakończenie 

etapu III planowane jest na godz. 14.00. 

 
Proponowana literatura, pomocna w przygotowywaniu się do Turnieju 

1. Biuletyn Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska pt.: „Przyroda 

Górnego Śląska”, numery: wiosna 2019r, lato 2019r, jesień 2019r, zima 

2019r. 

2. Strony internetowe wojewódzkich instytucji zajmujących się ochroną  

środowiska i ochroną przyrody, na których można znaleźć aktualne 

informacje z wymaganego zakresu tematycznego.    
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UUwwaaggaa!! 
 

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 2016r.; 

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. 

  
 

  

  
 

 


