
 
 

Regulamin II 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 1a (klasy 4-8) oraz 1b (klasy licealne) 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 2 kategoriach wiekowych: 

- 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 2022 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. 

UWAGA! Prosimy o podpis własnoręczny. Dlatego, na podany wyżej adres mailowy  należy przesłać 

skan lub zdjęcie wypełnionego formularza zgłoszeniowego.  

http://www.lo1.opole.pl/
mailto:konkurswiedzy@lo1.opole.pl


 
 

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 na 15 minut przed rozpoczęciem rozgrywek. W razie problemów technicznych z 

logowaniem prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 663-488-133. 

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 45 

sekund (klasy 4-8 oraz młodzież szkół średnich). 

7. Termin konkursu: 

Konkurs odbędzie się w następujących terminach: 

- klasy 4-8 szkoły podstawowej: w dniu 14 marca 2021r. o godz. 17:00 

- młodzież szkół średnich:  w dniu 14 marca 2022r. o godz. 18.00  

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 ogłoszone  w dniu 18 

marca 2022 r. w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym nr I im. Mikołaja Kopernika, ul. Licealna 3, 45-

714 Opole.  Miejsce i godzina zostanie podana w osobnym zaproszeniu.  

Imiona i nazwiska laureatów zostaną również ogłoszone na stronie internetowej Publicznego Liceum 

Ogólnokształcącego nr I w Opolu, po uroczystości wręczenia nagród.  

 

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. 

http://www.lo1.opole.pl/


 
- 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 
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