REGULAMIN
konkursu wiedzy ekologicznej
dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych z terenu województwa lubelskiego
„PSZCZOŁY ZNAM I O NIE DBAM”

I. Postanowienia ogólne
1. Celem konkursu jest popularyzacja wśród uczniów szkół podstawowych (klas IV-VI) roli i znaczenia
pszczoły miodnej dla środowiska naturalnego, a także edukacja ekologiczna i propagowanie postaw
ekologicznych wśród mieszkańców województwa lubelskiego. Ideą konkursu jest zachęcenie młodych
ludzi do obserwowania życia pszczół i ich zwyczajów, poszerzania wiedzy na temat roślin
miododajnych, pszczelarstwa oraz znaczenia produktów pszczelich dla zdrowia człowieka, a także
angażowanie szkół do akcji na rzecz ochrony środowiska.
2. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego
w Pszczelej Woli (ZSR CKZ) z siedzibą w Pszczelej Woli 9, 23-107 Strzyżewice.
3. Współorganizatorami konkursu są:
1) Województwo Lubelskie (WL) z siedzibą przy ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin,
2) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie (WFOŚiGW)
z siedzibą przy ul. Wojciechowskiej 5, 20-704 Lublin,
3) Kuratorium Oświaty w Lublinie (KO) z siedzibą przy ul. 3 Maja 6, 20-950 Lublin.
4. Powołuje się Komitet Konkursowy, w skład którego wchodzą:
1) przedstawiciel ZSR CKZ,
2) przedstawiciel ZSR CKZ,
3) przedstawiciel ZSR CKZ,
4) przedstawiciel WL,
5) przedstawiciel WFOŚiGW,
6) przedstawiciel KO.
5. Do zadań Komitetu Konkursowego należy:
1) nadzorowanie przebiegu konkursu;
2) powołanie jury, które sprawdzi prace konkursowe;
3) ustalenie i ogłoszenie wyników konkursu;
4) wręczenie nagród;
5) prowadzenie dokumentacji konkursowej.
6. Dokumentację konkursową stanowią:
1) pismo powołujące jury,
2) regulamin,
3) lista uczestników konkursu,
4) prace konkursowe uczestników konkursu,
5) protokół z wynikami.
7. Dokumentacja konkursowa przechowywana jest w siedzibie organizatora przez trzy lata od daty
ogłoszenia wyników.
8. Konkurs jest organizowany w dwóch etapach.
9. Etapy konkursu:
1) pierwszy etap – szkolny,
2) drugi etap – on-line lub w siedzibie organizatora, przy czym o formie przeprowadzenia tego etapu
uczestnicy zostaną poinformowani ze stosownym wyprzedzeniem.
10. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne.
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11. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika niniejszego regulaminu
w całości.
II. Szczegółowy przebieg dwóch etapów konkursu
1. 22 września 2020 r. rozpoczyna się nabór uczestników konkursu.
2. Zgłoszenia uczestników dokonuje szkoła, przy czym każda placówka może zgłosić maksymalnie
15 uczniów uczęszczających do klas IV-VI.
3. Zgłoszenia dokonuje się poprzez wypełnienie karty zgłoszenia stanowiącej załącznik nr 2 do
niniejszego regulaminu. Kartę należy przesłać do organizatora za pośrednictwem poczty mailowej
(sekretariat@pszczelawola.edu.pl) z tytułem maila "KONKURS PSZCZOŁY ZNAM I O NIE
DBAM". Szkoła, która zgłosi udział, otrzyma zwrotne potwierdzenie mailowe.
4. 25 września 2020 r. jest ostatnim dniem przyjmowania zgłoszeń.
5. Test konkursowy pierwszego etapu konkursu jest testem wiedzy o pszczole miodnej i jej biologii.
Pytania testowe pierwszego etapu konkursu zostały przygotowane w oparciu o następującą literaturę:

− Jerzy Wilde (red.) 2009. Hodowla Pszczół. PWRiL, Warszawa.
6. 29 września 2020 r. organizator przesyła szkołom testy konkursowe za pomocą poczty elektronicznej
na podany w karcie zgłoszenia adres mailowy. Testy mają charakter tajny i szkoła zobowiązuje się nie
ujawniać ich nikomu ani bezpośrednio, ani za pomocą jakichkolwiek mediów, takich jak np. strony
internetowe, maile, portale społecznościowe itd.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieotrzymanie przez szkołę testów konkursowych
z przyczyn niezależnych od organizatora (np. przepełniona skrzynka mailowa szkoły).
8. Szkoła zobowiązuje się przeprowadzić pierwszy etap konkursu w dniu 2 października 2020 r.
z zachowaniem warunków konkursowych. Uczniowie biorący udział w konkursie wypełniają testy
konkursowe bez pomocy osób trzecich z zachowaniem czasu przeznaczonego do ich wypełniania. Test
powinien być rozwiązany w czasie jednej godziny lekcyjnej, tj. 45 minut.
9. Każdy test musi być opatrzony pieczęcią szkoły oraz numerem, który zostaje przypisany do
konkretnego ucznia. Numeracja ma pozwolić na bezstronne sprawdzenie prac przez jury, o którym
mowa w rozdziale I ust. 5 pkt 2, bez znajomości danych osobowych uczestników konkursu.
10. Szkoła ma obowiązek sporządzić listę, na której znajdą się dane uczestników konkursu wraz
z odpowiadającymi im numerami z ich prac konkursowych. Lista ta musi być opatrzona pieczęcią
szkoły oraz zapakowana w zapieczętowaną kopertę. Wzór listy stanowi załącznik nr 3 do niniejszego
regulaminu.
11. Niesprawdzone prace pierwszego etapu konkursu wraz z listą uczestników należy przesłać do
organizatora za pośrednictwem przesyłki pocztowej listem poleconym na adres:
Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczelej Woli
z siedzibą w Pszczelej Woli 9
23-107 Strzyżewice
z dopiskiem "KONKURS PSZCZOŁY ZNAM I O NIE DBAM".
12. 7 października 2020 r. jest ostatnim dniem, w którym należy przesłać organizatorowi prace
pierwszego etapu konkursu. O terminie zgłoszenia decyduje data stempla pocztowego.
13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie lub zaginięcie prac wynikających
z przyczyn od niego niezależnych.
14. Do 13 października 2020 r. jury:
1) dokona sprawdzenia nadesłanych prac konkursowych,
2) wyłoni zwycięzców pierwszego etapu konkursu – po trzech uczniów z każdej szkoły, którzy
w rywalizacji szkolnej zdobyli największą liczbę punktów,
3) sporządzi protokół z wynikami pierwszego etapu konkursu,
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15.

16.

17.
18.

19.

20.

4) zamieści na stronie internetowej konkursu www.pszczelawola.edu.pl informację o wynikach
konkursu, zawierającą m.in. nazwiska zwycięzców oraz nazwy i siedziby szkół, do których
uczestnicy konkursu uczęszczają.
Uczestnicy konkursu, akceptując niniejszy regulamin, wyrażają zgodę na publikację ich imienia
i nazwiska na stronach internetowych organizatora i współorganizatorów wymienionych w rozdziale
I ust. 3.
Do 16 października 2020 r. szkoły przesyłają na adres: sekretariat@pszczelawola.edu.pl mailowe
potwierdzenie uczestnictwa zakwalifikowanych do finału uczniów/ucznia (załącznik nr 4), podając
ich/jego adres mailowy. Organizator od tego momentu będzie kontaktował się z uczestnikami
konkursu za pośrednictwem wskazanych adresów mailowych. Niewysłanie takiego potwierdzenia do
dnia 16 października 2020 r. jest równoznaczny z rezygnacją z udziału w konkursie.
21 października 2020 roku o godz. 12.00 odbędzie się drugi etap konkursu. W zależności od decyzji
Komitetu Konkursowego etap ten odbędzie się bądź on-line, bądź w siedzibie organizatora.
W przypadku, gdy zapadnie decyzja o organizacji drugiego etapu w formie on-line, na wskazane adresy
mailowe zostanie przesłana instrukcja logowania i osoby wskazane do kontaktu oraz pomocy
technicznej. Ponadto przedstawione zostaną zasady przebiegu testu, czas jego trwania i liczba zadań,
a 20 października 2020 r. uczestnicy dokonają próbnego logowania na platformę konkursu oraz
zostanie przeprowadzony test próbny.
Wysyłający dokumenty zawierające dane osobowe drogą elektroniczną jest odpowiedzialny za ich
zabezpieczenie poprzez szyfrowanie np.:
- plik z dokumentami zawierającymi dane osobowe „spakować” za pomocą programu archiwizującego
(np. WinRAR lub 7-Zip), a dostęp do dokumentów zabezpieczyć hasłem,
- dokument z danymi zabezpieczyć za pomocą hasła (pakiet Microsoft Office pozwala na
zabezpieczenie wglądu w dokument poprzez wprowadzenie hasła).
Hasło dostępowe do dokumentów zawierających dane osobowe powinno zostać przekazane
organizatorowi drogą mailową na adres: bozena.stepien@pszczelawola.edu.pl.
Drugi etap konkursu będzie polegał na rozwiązaniu testu wiedzy o pszczole i pszczelarstwie, a także
na rozpoznawaniu sprzętu pszczelarskiego oraz roślin miododajnych. Test konkursowy drugiego etapu
może zawierać pytania otwarte. Pytania testowe drugiego etapu konkursu zostały przygotowane
w oparciu o następującą literaturę:

− Jerzy Wilde (red.) 2009. Hodowla Pszczół. PWRiL, Warszawa,
− Mieczysław Lipiński 2010. Pożytki pszczele, zapylanie i miododajność roślin. PWRiL, Warszawa,
− Zbigniew Kołtowski 2006. Wielki atlas roślin miododajnych. Przedsiębiorstwo Wydawnicze
Rzeczpospolita SA.
21. Jury sprawdzi prace do godziny 16.00 tego samego dnia. Jeśli wyniki będą pokrywały się i nie będzie
można wyłonić laureatów, wówczas przewidziany jest dodatkowy test dla wskazanych uczestników.
Test odbędzie się 22 października 2020 r. o godz. 10.00. Jeśli sytuacja się powtórzy, tego samego dnia
o godz. 14.00 odbędzie się kolejny test.
III. Nagrody
1. Nagrodą w pierwszym etapie konkursu jest zakwalifikowanie się do drugiego etapu.
2. Nagrodami w drugim etapie konkursu są:
1) nagrody indywidualne:
a) nagroda rzeczowa o wartości ok. 2000 zł – dla laureata I miejsca,
b) nagroda rzeczowa o wartości ok. 1500 zł – dla laureata II miejsca,
c) nagroda rzeczowa o wartości ok. 1000 zł – dla laureata III miejsca,
2) nagrody dla szkół:
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3.
4.
5.
6.

a) nagroda rzeczowa o wartości ok. 3000 zł – dla szkoły, której reprezentanci zdobędą łącznie
najwyższą liczbę punktów w drugim etapie konkursu,
b) nagroda rzeczowa o wartości ok. 2500 zł – dla szkoły, której reprezentanci zdobędą łącznie
drugą najwyższą liczbę punktów w drugim etapie konkursu,
c) nagroda rzeczowa o wartości ok. 2000 zł – dla szkoły, której reprezentanci zdobędą łącznie
trzecią najwyższą liczbę punktów w drugim etapie konkursu.
Informacja o terminie i miejscu wręczenia nagród zostanie podana przez organizatora na stronie
internetowej konkursu www.pszczelawola.edu.pl.
Uczestnik konkursu nie ma możliwości przenoszenia prawa uczestnictwa w konkursie, praw
i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody.
Przyznane nagrody nie podlegają wymianie na inną nagrodę lub ekwiwalent pieniężny.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość i użyteczność nagród rzeczowych.
IV. Przepisy końcowe

1. Decyzje jury są ostateczne i nieodwołalne.
2. Regulamin niniejszego konkursu dostępny jest w siedzibie organizatora oraz na stronie internetowej
konkursu: www.pszczelawola.edu.pl.
3. Dane osobowe uczestników konkursów będą przetwarzane przez organizatora i współorganizatorów
wymienionych w rozdziale 1 ust. 3 w celu wykonania ich obowiązków związanych z konkursem. Dane
będą chronione zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylanie dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) i z ustawą z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2019 r., poz. 1781).
4. Organizator nie odpowiada za jakość połączenia internetowego, z którego korzysta uczestnik
konkursu.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie konkursu. O zmianach
uczestnicy
będą
informowani
za
pośrednictwem
strony
internetowej
konkursu
www.pszczelawola.edu.pl
6. Lista załączników do regulaminu:
1) Załącznik nr 1. Klauzula informacyjna
2) Załącznik nr 2. Karta zgłoszenia
3) Załącznik nr 3. Lista uczestników
4) Załącznik nr 4. Potwierdzenie uczestnictwa w drugim etapie
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Załącznik nr 1
KLAUZULA INFORMACYJNA
dla uczestnika i opiekuna konkursu ,,Pszczoły znam i o nie dbam”
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informuje się, że:
1. Współadministratorami, którzy odpowiadają za przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, są:
a) Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczelej Woli z siedzibą
w Pszczelej Woli 9, 23-107 Strzyżewice,
b) Województwo Lubelskie z siedzibą przy ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin,
c) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie z siedzibą przy ul.
Wojciechowskiej 5, 20-704 Lublin,
d) Kuratorium Oświaty w Lublinie z siedzibą przy ul. 3 Maja 6, 20-950 Lublin.
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych można kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego
w Pszczelej Woli pod numerem telefonu: (81) 562 80 76.
3. Dane będą przetwarzane zgodnie z celami: przeprowadzenia procedury wyboru laureatów konkursu,
przyznania nagród w konkursie i informacji o laureatach, publikacji i promocji wydarzenia. Podstawą
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
a) przez Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczelej Woli: art. 6 ust.
1 lit a) RODO – zgoda na wykorzystanie wizerunku i głosu uczestnika i art. 6 lit. e) RODO –
wykonanie zadania w ramach sprawowania władzy publicznej w związku z art. 51 pkt. 7 Ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz art. 4, pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku
o ochronie przyrody,
b) przez Województwo Lubelskie: art. 6 ust. 1 lit a) RODO – zgoda na wykorzystanie wizerunku
i głosu uczestnika i art. 6 lit. e) RODO – wykonanie zadania w ramach sprawowania władzy
publicznej w związku z art. 11 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa oraz art. 4, pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody,
c) przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie: art. 6 ust. 1 lit
a) RODO – zgoda na wykorzystanie wizerunku i głosu uczestnika i art. 6 lit. e) RODO – wykonanie
zadania w ramach sprawowania władzy publicznej w związku z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku
prawo ochrony środowiska,
d) przez Kuratorium Oświaty w Lublinie: art. 6 ust. 1 lit a) RODO – zgoda na wykorzystanie
wizerunku i głosu uczestnika i art. 6 lit. e) RODO – wykonanie zadania w ramach sprawowania
władzy publicznej w związku z art. 51 pkt. 7 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe
oraz art. 4, pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody.
4. Dane będą udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom
świadczącym usługi wsparcia i serwisu dla współorganizatorów konkursu.
5. Zgodnie z art. 26 RODO współadministratorzy zawarli stosowne Porozumienie, które jest
umieszczone
na
stronie
Urzędu
Marszałkowskiego
Województwa
Lubelskiego:
www.lubelskie.pl/pszczola. Porozumienie określa cele i zadania współorganizatorów konkursu oraz
wspólne uzgodnienia zakresu obowiązków dotyczących przetwarzania danych osobowych
współadministratorów oraz relacji pomiędzy współadministratorami oraz współadministratorami
a podmiotami, których dane dotyczą, w tym określenie zakresu i sposobu obsługi przez
współadministratorów żądań osób, których dane dotyczą.
6. Dane w postaci wizerunku i głosu będą upubliczniane na stronach internetowych
Współorganizatorów. Podczas wręczania nagród będą wykonywane, a następnie upubliczniane
i przetwarzane zdjęcia lub filmy, na których może zostać uchwycony wizerunek osób obecnych.
7. Dane będą przechowywane przez okres wymagany Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia
18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
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8. Ma Pani/Pan prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do ich usunięcia,
w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego
z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej.
9. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na wizerunek i głos w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Cofnięcie zgody można zrealizować poprzez przesłanie informacji na adres mail:
sekretariat@pszczelawola.edu.pl lub adres korespondencyjny zawarty w pkt. 1a niniejszej klauzuli.
10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – ul. Stawki
2, Warszawa.
11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości wzięcia
udziału w konkursie. Dane w postaci wizerunku i głosu są dobrowolne i ich niepodanie nie ma wpływu
na uczestnictwo w konkursie.
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Załącznik nr 2
(Pieczęć szkoły)
KARTA ZGŁOSZENIA
do konkursu wiedzy ekologicznej "Pszczoły znam i o nie dbam"
Imię i nazwisko ucznia:
Nazwa szkoły:
Adres szkoły
wraz z kodem pocztowym:
Adres mailowy szkoły:
Opiekun:

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, iż zapoznałam/em się z treścią zawartą w regulaminie konkursu pn. „Pszczoły znam i o nie
dbam” dla uczniów klas od IV do VI szkół podstawowych województwa lubelskiego i akceptuję jego
postanowienia.

………………………..

………………………..

………………………..

miejscowość i data

podpis przedstawiciela szkoły

podpis rodzica/opiekuna

ZGODA RODZICA/ OPIEKUNA
▪

▪

Wyrażam zgodę na udział dziecka w konkursie. pn. „Pszczoły znam i o nie dbam” dla uczniów klas od
IV do VI szkół podstawowych województwa lubelskiego.
…………………………………

……………………………………………

miejscowość i data

czytelny podpis rodzica/opiekuna

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Współadministratorów wizerunku i głosu uczestnika
utrwalonego podczas wręczania nagród i wyróżnień oraz nieodpłatne ich wykorzystanie przez
Współadministratorów poprzez umieszczenie zdjęć, filmów na stronie internetowej oraz w publikacjach
Współadministratorów, zgodnie z art. 81 ust. 21 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych., w celu informowania o przeprowadzonym konkursie i jego zwycięzcach.
…………………………………

……………………………………………

miejscowość i data

czytelny podpis rodzica/opiekuna
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Załącznik nr 3
(Pieczęć szkoły)

LISTA UCZESTNIKÓW
konkursu wiedzy ekologicznej "Pszczoły znam i o nie dbam"

Lp.

Imię
i nazwisko ucznia

Numer pracy
konkursowej

Klasa

…

…

…

1

2

3

4

5
…

15

…………………………………..
(podpis przedstawiciela szkoły)
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Załącznik nr 4
(Pieczęć szkoły)
POTWIERDZENIE UCZESTNICTWA
w drugim etapie konkursu wiedzy ekologicznej "Pszczoły znam i o nie dbam"
Nazwa szkoły:
Adres szkoły
wraz z kodem pocztowym:
Przybliżona odległość szkoły
od Lublina (w kilometrach):
Imię i nazwisko ucznia/ów
zakwalifikowanych do drugiego
etapu konkursu
Imię i nazwisko
nauczyciela/opiekuna:
Numer telefonu
nauczyciela/opiekuna:

…………………………………..
(podpis nauczyciela /opiekuna)
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