REGULAMIN KONKURSU on-line

„Ochrona środowiska i Zielony Ład”

Cel konkursu:
Europejski Zielony Ład, walka ze zmianami klimatu, osiąganie neutralności klimatycznej
i ochrona środowiska, należą do priorytetów Unii Europejskiej na najbliższe lata. Problemy
klimatyczne i ekologiczne to sprawa nie tylko Europy, ale całego świata. Unia Europejska
poprzez swoje priorytety i konkretne strategie, takie jak Europejski Zielony Ład staje się
jednym z pionierów długofalowych zmian, które zagwarantować mają bezpieczne środowisko
dla przyszłych pokoleń. Celem konkursu jest zwrócenie uwagi uczniów na zagrożenia
środowiskowe, konieczność ochrony różnorodności biologicznej, ochrony środowiska
naturalnego i niezbędność podejmowania konkretnych działań zapobiegających nadmiernemu
zanieczyszczeniu i eksploatacji środowiska, także na małą skalę, w domu, rodzinie, szkole,
najbliższym otoczeniu.
§1
Organizator
Organizatorem Konkursu jest Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct Piotrków
Trybunalski.
§2
Czas trwania Konkursu
Konkurs w formie testu na platformie www.testportal.pl odbędzie się 27 stycznia 2021 r. od
godz. 17.00 (klasy IV-VI) oraz od 17.30 (klasy VII-VIII). Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi
1 lutego 2021 w siedzibie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct. Ze względu na
sytuację epidemiczną wręczenie nagród nastąpi po uzgodnieniu z nauczycielem zgłaszającym
uczniów.
§3
Warunki uczestnictwa
1. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie klas IV-VI oraz VII-VIII szkół
podstawowych z powiatów: M. Piotrków, piotrkowski, opoczyński, tomaszowski,
radomszczański, bełchatowski, pajęczański i wieluński.
2. W Konkursie przewidziano osobne testy dla klas IV-VI oraz klas VII-VIII.
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3. Uczniowie chcący wziąć udział w konkursie zgłaszają nauczycielowi imię i nazwisko,
klasę oraz pseudonim, pod którym uczeń zgłasza się do konkursu. Nauczyciel wpisuje te
dane na prowadzoną przez siebie listę uczestników.
4. Przed konkursem, najpóźniej do 25 stycznia 2021 do godziny 16.00 nauczyciel zgłasza
organizatorowi na adres e-mail ed@piotrkow.info.pl tylko liczbę uczestników konkursu
w
danej
grupie
wiekowej
(IV-VI
i/lub
VII-VIII)
oraz inne dane zawarte w Karcie zgłoszenia.
5. Ze względu na ograniczoną liczbę wejść na portal testowy o udziale w konkursie decyduje
kolejność zgłoszeń szkół.
6. 26 stycznia 2021 r. Organizator przekazuje nauczycielowi link do testów konkursowych
w dwóch grupach wiekowych. Linki będą aktywowane w dniu i określonej godzinie
rozpoczęcia konkursu (zob. pkt 9. poniżej).
7. Ze względu na ograniczoną liczbę wejść do testu konkursowego z każdej szkoły może
przystąpić do konkursu maksymalnie 20 osób z każdej z grup wiekowych.
8. Uczestnicy konkursu logują się podanym przez organizatora linkiem, przekazanym przez
nauczyciela, wskazując swój pseudonim, szkołę i klasę.
9. Link do konkursu będzie aktywny w dniu przeprowadzenia konkursu, tj. 27 stycznia 2021
od godz. 17.00 do godz. 17.15 dla klas IV-VI (w tym czasie trzeba rozpocząć test) oraz
od godziny 17.30-17.45 dla klas VII-VIII. Na odpowiedź na każde pytanie testu jest
przeznaczone maksymalnie 30 sekund. Organizator w wynikach testu bierze pod uwagę
ogólny czas udzielania odpowiedzi w teście, a także punkty odjęte za opuszczenie testu
(np. w celu poszukiwania prawidłowej odpowiedzi). Nagrody zdobywają uczestnicy,
którzy zdobędą największą liczbę punktów w jak najkrótszym czasie.
10. Nauczyciel przechowuje listę uczestników konkursu. Organizator po sprawdzeniu
odpowiedzi kontaktuje się z nauczycielem, wskazując pseudonimy uczestników z danej
szkoły, którzy uzyskali najwyższe noty w konkursie i zostali laureatami.
11. Nauczyciel podaje na podstawie listy uczestników imiona i nazwiska laureatów konkursu
organizatorowi wraz podpisaną zgodą rodziców/opiekunów prawnych na przetwarzanie
i upublicznienie danych laureatów konkursu na stronie internetowej Organizatora
konkursu.
12. Biorąc udział w Konkursie uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do postanowień
niniejszego
regulaminu,
który
jest
dostępny
na
stronie:
www.europedirect.piotrkow.info.pl
§5
Zasady przyznawania nagród
1. Komisja wyłoniona przez Organizatora Konkursu, czyli Punkt Informacji Europejskiej
Europe Direct – Piotrków Trybunalski sprawdza wyniki testu na podstawie zapisanych
w www.testportal.pl odpowiedzi.
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2. Wyniki Konkursu ogłoszone zostaną na stronie internetowej Organizatora Konkursu oraz
przekazane do szkół.
3. Wszyscy nauczyciele organizujący konkurs w szkołach oraz szkoły uczestniczące
w konkursie otrzymają podziękowania za udział.
4. Wśród osób z największą ilością punktów zdobytych w quizie w obu grupach wiekowych
zostaną wyłonieni zwycięzcy:
I nagroda – o wartości nie przekraczającej 120
Punktu Europe Direct)
II nagroda – o wartości nie przekraczającej 100
Punktu Europe Direct)
III nagroda – o wartości nie przekraczającej 50
Punktu Europe Direct)
Wyróżnienia o wartości nie przekraczającej 30
Punktu Europe Direct)

zł (karta prezentowa oraz gadżety
zł (karta prezentowa oraz gadżety
zł (karta prezentowa oraz gadżety
zł (karta prezentowa oraz gadżety

§6
Ochrona danych osobowych
1. Dane osobowe w ramach Konkursu będą przetwarzane zgodnie z przepisami
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).
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu przez Punkt Informacji
Europejskiej Europe Direct – Piotrków Trybunalski, w celu ogłoszenia wyników oraz
przekazania nagród.
3. Administratorem danych jest Piotrkowskie Stowarzyszenie Rozwoju, Promocji
i Integracji Europejskiej „EUROCENTRUM” z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim,
ul. Dąbrowskiego 20, KRS 0000111355 jako instytucja prowadząca Punkt Informacji
Europejskiej Europe Direct- Piotrków Trybunalski.
4. Dane osobowe laureatów będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody. Podanie
danych jest niezbędne do odbioru nagrody. Zgoda może być odwołana w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem, z obowiązujący prawem. Dane osobowe nauczycieli
przetwarzane są na podstawie uzasadnionego interesu Administratora danych, jakim
jest przeprowadzenie konkursu.
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5. Dane związane z realizacją konkursu
będą przetwarzane przez czas trwania
konkursu oraz archiwizacji dokumentacji projektu Punkt Informacji Europejskiej
Europe Direct zgodnie z umową z Komisją Europejską.
6. Osobom, których dane przetwarza Administrator przysługuje prawo żądania dostępu
do danych osobowych oraz ich poprawiania. Ponadto przysługuje prawo do
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania lub prawo do usunięcia danych, o ile nie występują
okoliczności ograniczające realizację tych praw. Przysługuje także prawo wniesienia
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Dane osobowe nie będą profilowane ani przetwarzane w sposób całkowicie
zautomatyzowany ani nie zostaną przekazane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
§7
Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania lub zakończenia konkursu bez
przyznania nagród.
2. Wszelkie koszty związane z uczestnictwem w konkursie ponoszą uczestnicy.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające
przeprowadzenie konkursu niezależne od niego.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie.
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