Regulamin konkursu WIEDZY NA TEMAT GATUNKÓW ROŚLIN I ZWIERZĄT CHRONIONYCH
organizowanego w ramach projektu pn. Prowadzenie działań informacyjno- edukacyjnych pod nazwą
„Ochrona BIO w Mieście Opolu” – bioróżnorodność Opolszczyzny wzdłuż pasa Odry,
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata
2014-2020, oś priorytetowa 5 Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, działanie
5.1 Ochrona różnorodności biologicznej.
1. Organizator konkursu:
Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I im. Mikołaja Kopernika z siedzibą: 45-714 Opole,
ul. Licealna 3.
2. Motyw konkursu:
Motywem przewodnim konkursu są gatunki roślin i zwierząt objętych w Polsce ochroną gatunkową.
Uczestnicy konkursu powinni być w stanie rozpoznać gatunki zwierząt i roślin objęte ochroną w Polsce,
i posiadać podstawowe informacje na ich temat. Szczególny nacisk będzie położony na znajomość
gatunków występujących w Opolu – w pasie Odry oraz na wyspach Pasieka i Bolko. Linki do dostępnych
w Internecie materiałów umożliwiających przygotowanie się do konkursu zostały wymienione w
załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.
3. Cel konkursu:
Zwiększenie świadomości uczestników w zakresie ochrony różnorodności biologicznej, ze szczególnym
uwzględnieniem wysp Pasieka i Bolko oraz pasa Odry
4. Uczestnicy:
Dzieci i młodzież opolskich szkół podstawowych oraz liceów, szczególnie osoby zainteresowane
zagadnieniami z zakresu ochrony przyrody.
Konkurs przeprowadzony będzie w 3 kategoriach wiekowych:
- klasy 1-3 szkoły podstawowej,
- klasy 4-8 szkoły podstawowej,
- młodzież szkół średnich
5. Rekrutacja:
Rekrutacja ogłoszona zostanie na stronie internetowej Organizatora www.lo1.opole.pl, a zgłoszenia
dokonać można e-mailowo pod adresem: konkurswiedzy@lo1.opole.pl w terminie do dnia:
- 8 marca 2021 r.
Każdy z uczestników konkursu zobowiązany jest do wypełnienia i podpisania zgłoszenia udziału
w konkursie – zgłoszenie stanowi załącznik nr 2 do regulaminu. Podanie danych kontaktowych (numer
telefonu oraz e-mail) uczestnika (dot. osób pełnoletnich) lub opiekuna uczestnika (dot. osób
niepełnoletnich) jest niezbędne do realizacji konkursu.

6. Warunki konkursu:
Konkurs odbędzie się zdalnie, za pomocą platformy Quizizz (https://quizizz.com/). Na 1 godzinę przez
rozpoczęciem konkursu, zarejestrowani uczestnicy otrzymają za pomocą wiadomości e-mail link do
quizu konkursowego. Uczestnicy powinni zalogować się wpisując imię i nazwisko na stronie quizu
konkursowego.
Po zalogowaniu się wszystkich uczestników konkursu z danej grupy wiekowej, organizator rozpocznie
rozgrywki o ustalonej godzinie. Uczestnicy będą odpowiadali na pojawiające się na ekranach ich
smartfonów/komputerów pytania. Na odpowiedź na każde pytanie przewidziano maksymalny czas
1 minuty (klasy 1-3) lub 45 sekund (klasy 4-8 oraz młodzież szkół średnich).
7. Termin konkursu:
Konkurs odbędzie się w następujących terminach:
- klasy 1-3 szkoły podstawowej: w dniu 17 marca 2021r. o godz. 17.00
- klasy 4-8 szkoły podstawowej: w dniu 17 marca 2021r. o godz. 16.00
- młodzież szkół średnich: w dniu 18 marca 2021r. o godz. 17.00
8. Kryteria oceny:
Ranking uczestników będzie utworzony automatycznie na podstawie uzyskanej liczby punktów oraz
szybkości wyboru poprawnych odpowiedzi. Laureaci pierwszych 3 miejsc w każdej kategorii wiekowej
otrzymają nagrody rzeczowe - protokół odbioru nagród rzeczowych stanowi załącznik nr 3 do
regulaminu.
9. Ogłoszenie wyników:
Imiona i nazwiska laureatów konkursu, termin i forma wręczenia nagród zostaną zamieszczone na
stronie internetowej www.lo1.opole.pl, do dnia 22 marca 2021r.
10. Uwagi:
- Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do jego odwołania lub wprowadzenia zmian
w organizacji, w tym terminu i miejsca jego przeprowadzenia, jednak zobowiązany jest w takim
wypadku niezwłocznie o tym poinformować. Informacja o odwołaniu konkursu lub zmianach w jego
organizacji podana zostanie za pośrednictwem strony internetowej Organizatora www.lo1.opole.pl
- Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych uczestnika
zawartych w formularzu pn. zgłoszenie do konkursu oraz prawo do wykorzystania wizerunku
uczestnika utrwalonego na fotografiach sporządzonych podczas realizacji konkursu oraz wręczenia
nagród na potrzeby promocyjne oraz sprawozdawcze Organizatora. Klauzula dotycząca wyrażenia
zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz udostępnienie wizerunku przez uczestników konkursu
stanowi integralną część formularza (pn. zgłoszenie do konkursu). Udostępnienie danych jest
dobrowolne, jednak wymagane do wzięcia udziału w konkursie.
- Zgłaszając się do udziału w konkursie Uczestnik potwierdza, że zapoznał się
z regulaminem konkursu, rozumiał jego treść i zobowiązuje się do jego przestrzegania,
- Informacje o konkursie można uzyskać w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym nr 1 im. Mikołaja
Kopernika w Opolu, ul. Licealna 3: dzwoniąc lub pisząc: nr: tel. 77 474 29 44 wew. 888, e-mail:
sekretariat@lo1.opole.pl

- W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decydować będzie Organizator podczas
trwania konkursu.
- Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia konkursu na stronie internetowej
Organizatora www.lo1.opole.pl
- Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

Załącznik nr 1 do regulaminu konkursu wiedzy

ZAKRES MATERIAŁU DO PRZYGOTOWAŃ
do konkursu WIEDZY NA TEMAT GATUNKÓW ROŚLIN I ZWIERZĄT CHRONIONYCH
realizowanego w ramach projektu
Prowadzenie działań informacyjno – edukacyjnych pod nazwą „Ochrona BIO w Mieście Opolu”
– bioróżnorodność Opolszczyzny wzdłuż pasa Odry
1.

Dla klas 1-3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Umiejętność rozpoznania i posiadanie podstawowych informacji o następujących gatunkach chronionych
roślin i zwierząt występujących na wyspie Bolko:

Szpak
Kos

PTAKI:
Sierpówka
Puszczyk

SSAKI:
Wydra
Bóbr europejski

OWADY:
Czerwończyk nieparek
Kwietnica okazała

Modraszka
Bogatka
Zięba

Sójka
Sroka
Kukułka

Borowiec wielki
ROŚLINY
Wiewiórka pospolita Grzybienie białe
Kret
Cis pospolity

Mazurek
Rudzik
Kowalik

Dzięcioł zielony
Dzięcioł duży
Pustułka

GADY:
Zaskroniec
Jaszczurka zwinka

Szczygieł
Wróbel
Wrona siwa
Dzwoniec
Grzywacz

Łyska
Mewa śmieszka
Kruk
Kormoran
Zimorodek

PŁAZY:
Ropucha szara
Rzekotka drzewna
Traszka zwyczajna
Żaba wodna

Wawrzynek wilczełyko
Czosnek niedźwiedzi
Śnieżyczka przebiśnieg

2.

Dla klas 4-8 SZKOŁY PODSTAWOWEJ:

Umiejętność rozpoznania i posiadanie podstawowych informacji o następujących gatunkach chronionych
roślin i zwierząt występujących na wyspie Bolko:

Dzięcioł zielony

Wydra

Dzięcioł zielonosiwy

Bóbr europejski

Kapturka

Zaganiacz
Muchołówka
białoszyja

OWADY:
Biegacz Scheidlera
Czerwończyk
nieparek

Kokoszka wodna

Nocek duży

Kwietnica okazała

Modraszka

Remiz

Grubodziób

Nocek rudy

Bogatka
Zięba
Łozówka
Rudzik
Pierwiosnek
Kulczyk
Kowalik

Kopciuszek
Sójka
Piegża
Pełzacz ogrodowy
Sroka
Potrzeszcz
Cierniówka

Krętogłów
Kruk
Gawron
Kawka
Puszczyk
Łyska
Rybitwa rzeczna

Borowiec wielki
Karlik malutki
Gacek brunatny
Wiewiórka pospolita
Ryjówka aksamitna
Kret
Łasica

Trzciniak
Pliszka siwa
Pliszka żółta

Szczygieł
Śpiewak
Wrona siwa

Mewa śmieszka
Mewa białogłowa
Gągoł

GADY:
Zaskroniec
Jaszczurka zwinka

Pokląskwa

Słowik rdzawy

Nurogęś

Padalec

Pleszka

Dzwoniec

Myszołów

PŁAZY:

ROŚLINY:
Krwawnica
wąskolistna
Bobrek trólistkowy
Grzybienie białe
Listera jajowata
Rokitnik pospolity
Cis pospolity
Kocanki piaskowe
Wawrzynek
wilczełyko
Centuria pospolita
Czosnek niedźwiedzi
Śnieżyczka
przebiśnieg
Kotewka orzech
wodny

Muchołówka szara
Trznadel
Strzyżyk
Mazurek
Wróbel
Wilga
Oknówka

Kwiczoł
Potrzos
Piecuszek
Kukułka
Dzięcioł duży
Dzięcioł średni
Dzięciołek

Pustułka
Kormoran
Zimorodek
Czapla siwa
Czapla biała
Grzywacz
Sierpówka

Ropucha szara
Żaba trawna
Traszka zwyczajna
Kumak nizinny
Rzekotka drzewna
Żaba wodna
Żaba śmieszka

Szpak
Kos

PTAKI:
Dymówka

SSAKI:

3.

Dla klas licealnych:

Znajomość wyglądu i podstawowych informacji o występujących w Polsce gatunkach zwierząt i roślin
objętych ochroną ścisłą i częściową. Listy zwierząt chronionych na podstawie obowiązujących rozporządzeń są
podane poniżej (punkt 4) i zawierają linki do opisów poszczególnych gatunków. Uwaga! Pytania dotyczące
roślin będą dotyczyły tylko paprotników i roślin nasiennych.
4.

Do przygotowań można wykorzystać następujące linki:
o

zwierzęta objęte ochroną ścisłą:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zwierz%C4%99ta_obj%C4%99te_%C5%9Bcis%C5%82%C4%85_o
chron%C4%85_gatunkow%C4%85_w_Polsce_(od_2017)

o

zwierzęta objęte ochroną częściową:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zwierz%C4%99ta_obj%C4%99te_cz%C4%99%C5%9Bciow%C4%
85_ochron%C4%85_gatunkow%C4%85_w_Polsce_(od_2017)

o

rośliny objęte ochroną ścisłą:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lista_gatunk%C3%B3w_ro%C5%9Blin_obj%C4%99tych_%C5%9
Bcis%C5%82%C4%85_ochron%C4%85_w_Polsce

o

rośliny objęte ochroną częściową:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lista_gatunk%C3%B3w_ro%C5%9Blin_obj%C4%99tych_ochron
%C4%85_cz%C4%99%C5%9Bciow%C4%85_w_Polsce

o

opisy gatunków ptaków Polski (praktycznie wszystkie gatunki ptaków żyjące w Polsce są
objęte ochroną): http://ptaki.info/index_ptaki.php

o

film pt. Bagna są dobre pokazujący bardzo wiele gatunków chronionych występujących w
Polsce, które są związane z obszarami podmokłymi:
https://www.youtube.com/watch?v=i1NxFk8YKiI

Załącznik nr 2 do regulaminu konkursu wiedzy

ZGŁOSZENIE
do konkursu
realizowanego w ramach projektu
Prowadzenie działań informacyjno – edukacyjnych pod nazwą „Ochrona BIO w Mieście Opolu”
– bioróżnorodność Opolszczyzny wzdłuż pasa Odry
Zgłoszenie należy przesłać na adres: konkurswiedzy@lo1.opole.pl
Rodzaj konkursu

wiedzy na temat gatunków roślin i zwierząt chronionych

Imię i nazwisko uczestnika
nr tel., e-mail (dot. uczestników
pełnoletnich)
Szkoła / klasa

Imię, nazwisko, nr tel. Opiekuna, e-mail
Opiekuna (dot. uczestników
niepełnoletnich)

Nazwa użytkownika, pod którym uczestnik
będzie brał udział w konkursie na
platformie Quizizz – to imię i nazwisko

I. Zgłaszam swój udział / wyrażam zgodę na udział dziecka (właściwe podkreślić) w konkursie organizowanym
w ramach projektu Prowadzenie działań informacyjno – edukacyjnych pod nazwą „ochrona BIO w Mieście Opolu”
– bioróżnorodność Opolszczyzny wzdłuż pasa Odry. Zezwalam na podanie przez Organizatora do publicznej
wiadomości mojego imienia i nazwiska / imienia i nazwiska mojego dziecka.
II. DANE OSOBOWE
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Administratorem danych uczestników konkursu gromadzonych w zakresie niezbędnym do jego realizacji
w ramach projektu pod nazwą Prowadzenie działań informacyjno – edukacyjnych pod nazwą „Ochrona BIO
w Mieście Opolu” – bioróżnorodność Opolszczyzny wzdłuż pasa Odry jest Publiczne Liceum Ogólnokształcące
nr I im. Mikołaja Kopernika w Opolu z siedzibą 45-714 Opole, ul. Licealna 3.
Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do identyfikacji uczestników konkursu oraz w celu
umożliwienia kontaktu z opiekunami.
Inspektor Ochrony Danych kontakt e-mail: iod@lo1.opole.pl
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO

i wyłącznie w celu realizacji konkursu oraz pokwitowania otrzymania przez laureatów nagrody rzeczowej oraz w
celach promocyjnych Organizatora konkursu.
W związku z przetwarzaniem danych Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub
kategoriom odbiorców danych osobowych zgodnie z przepisami prawa. Ponadto odbiorcami będą osoby
przeglądające strony internetowe www.lo1.opole.pl, www.opole.pl
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania
wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania,
usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

……………………………………………………………
data i czytelny podpis
uczestnika / rodzica lub opiekuna

ZGODY
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich / mojego dziecka przez Administratora danych
w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji konkursu organizowanego w ramach projektu Prowadzenie
działań informacyjno – edukacyjnych pod nazwą „Ochrona BIO w Mieście Opolu” – bioróżnorodność
Opolszczyzny wzdłuż pasa Odry, którym jest Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I w Opolu, zgodnie
z ogólnym rozporządzeniem RODO*.

Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku / wizerunku mojego dziecka przez
Administratora danych w celach realizacji i promocji projektu pod nazwą Prowadzenie działań informacyjno
– edukacyjnych pod nazwą „Ochrona BIO w Mieście Opolu” – bioróżnorodność Opolszczyzny wzdłuż pasa
Odry.

………………………………….
data i czytelny podpis
uczestnika / rodzica lub opiekuna

* ogólne rozporządzenie RODO: Rozporządzenie 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.

Załącznik nr 3 do regulaminu konkursu wiedzy

Protokół odbioru nagród rzeczowych
w konkursie WIEDZY NA TEMAT GATUNKÓW ROŚLIN I ZWIERZĄT CHRONIONYCH
organizowanym w ramach projektu pn. Prowadzenie działań informacyjno- edukacyjnych pod
nazwą „Ochrona BIO w Mieście Opolu” – bioróżnorodność Opolszczyzny wzdłuż pasa Odry,
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata
2014-2020, oś priorytetowa 5 Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, działanie
5.1 Ochrona różnorodności biologicznej
Organizator konkursu: Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I im. Mikołaja Kopernika w Opolu

Lp.

Rodzaj, typ nagrody

Ilość

Kat. I (klasy I – III) – miejsce I
1.

„Animalium. Muzeum zwierząt” Jenny Broom,
Telefon komórkowy Motorola Moto, Pendrive
Kingston
Kat. I (klasy I – III) – miejsce II

1 kpl.

2.

„321 superciekawych faktów o zwierzętach”
Mathilda Masters, Tablet Overmax Qualcore,
Pendrive Kingston
Kat. I (klasy I – III) – miejsce III

1 kpl.

3.

4.

5.

6.

„Ogrody natury” Jenny Broom, Dysk zewnętrzny
Intenso, Pendrive Kingston
Kat. I (klasy I – III) – wyróżnienie
„Dlaczego ryby nie toną? I inne ważne pytania”
Anna Claybourne, Pendrive Kingston
Kat. I (klasy I – III) – wyróżnienie
„Mitologia. Przygody słowiańskich bogów”
Melania Kapelusz, Pendrive Kingston
Kat. II (klasy IV – VIII) – I miejsce
„Świat przyrody” Amanda Wood & Mike Jolley
Telefon komórkowy Motorola Moto, Pendrive
Kingston

1 kpl.

1 kpl.

1 kpl.

1 kpl.

Nagrodzony

Potwierdzenie
odbioru nagrody
/ data odbioru

Kat. II (klasy IV – VIII) – II miejsce
7.

8.

„Atlas cudów świata” Ben Handicott, Tablet
Overmax Qualcore, Pendrive Kingston
Kat. II (klasy IV – VIII) – III miejsce
„Papierowe miasta” John Green, Dysk
zewnętrzny Intenso, Pendrive Kingston

1 kpl.

1 kpl.

Kat. II (klasy IV – VIII) – wyróżnienie
9.

„Tylko w mojej głowie” Sharon M.Draper,
Pendrive Kingston

1 kpl.

Kat. II (klasy IV – VIII) – wyróżnienie
10. „Złodziejska Magia” Trudi Canavan, Pendrive
Kingston

1 kpl.

Kat. III (szkoły średnie) – I miejsce
11. „Trzeci szympans” Jared Diamond, Telefon
komórkowy Motorola Moto, Pendrive Kingston

1 kpl.

Kat. III (szkoły średnie) – II miejsce
12. „Homo Deus” Yuval Noah Harari, Tablet
Overmax Qualcore, Pendrive Kingston

1 kpl.

Kat. III (szkoły średnie) – III miejsce
13. „Sto lat samotności” Gabriel Garcia Marquez,
Dysk zewnętrzny Intenso, Pendrive Kingston

1 kpl.

Kat. III (szkoły średnie) – wyróżnienie
14. „Opowieści z głębi miasta” Shaun Tan, Pendrive
Kingston

1 kpl.

Kat. III (szkoły średnie) – wyróżnienie
15.

„Magia bioinżynierii” Adam Piore, Pendrive
Kingston

1 kpl.

…………………………………………………………
Podpis Organizatora

