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§ 1 

 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Regulamin określa zasady organizacji i przeprowadzenia Konkursu Ekologicznego 

„Człowiek w środowisku” zwanego dalej „Konkursem”. 

2. Organizatorami Konkursu są: 

❖ Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin,  

❖ Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Artura Grottgera 4,  

20-029 Lublin 

❖ VI Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Lublinie, ul. Adama Mickiewicza 

36, 20-466 Lublin,  

❖ I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie, ul. Stefana 

Czarnieckiego 8, 22-100 Chełm,  

❖ Kurier Lubelski, ul. Krakowskie Przedmieście 10, 20-002 Lublin. 

❖ Roztoczański Park Narodowy – ul. Plażowa 2, Zwierzyniec,   

❖ Poleski Park Narodowy - ul. Lubelska 3a 22-234 Urszulin. 

3. Partnerami przy organizacji Konkursu są: 

❖ Kuratorium Oświaty w Lublinie – ul. 3 Maja 6, 20-950 Lublin,  

❖ Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie – ul. Bazylianówka 46, 20-144 

Lublin. 

4. Konkurs jest wydarzeniem skierowanym do uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu 

województwa lubelskiego zwanych dalej „Uczestnikami”. 

5. Cele Konkursu obejmują:  

❖ pogłębienie wiedzy z zakresu ekologii, ochrony środowiska, inżynierii środowiska, 

gospodarki obiegu zamkniętego, ekoenergetyki, 

❖ poznanie środowiska przyrodniczego, 

❖ uwrażliwienie na piękno otaczającej przyrody,  

❖ propagowanie nauk przyrodniczych i inżynieryjno-technicznych, 

❖ rozwijanie i pogłębianie zainteresowania otaczającym światem, 

❖ doskonalenie umiejętności obserwacji, 

❖ wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw ekologicznych, 

❖ promocja walorów przyrodniczo-krajobrazowych regionu, 

❖ rozwijanie zdolności i kreatywności uczniów. 

6. Przedmiotem Konkursu jest rozwiązanie testu wiedzy zgodnego z zakresem tematycznym 

Konkursu.  

7. Konkurs składa się z dwóch etapów: 

❖ I etap – przeprowadzany na poziomie szkolnym, 

❖ II etap – przeprowadzany na poziomie międzyszkolnym wojewódzkim. 

8. Prezentacja Laureatów oraz wręczenie nagród konkursowych nastąpi w czasie uroczystości 

zorganizowanej po ogłoszeniu wyników II etapu Konkursu.  



§ 2 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Udział w konkursie zgłaszają do głównego organizatora Dyrektorzy szkół 

ponadpodstawowych z terenu województwa lubelskiego. 

2. W Konkursie mogą brać udział uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy złożą 

deklarację ustną udziału w Konkursie oraz podpisane załączniki nr 3, 4, 5 do Szkolnej 

Komisji Konkursowej. 

3. Złożenie deklaracji danej szkoły do udziału w konkursie przez Dyrektora do głównego 

organizatora konkursu odbywa się najpóźniej do dnia 28.11.2022 r. przez formularz 

internetowy podany na stronie: https://forms.gle/45ncDFHoz29kLmkQA oraz przez 

formularz zgłoszeniowy (załącznik 2a) z podaniem wszystkich wymaganych informacji, 

przesłany na adres: Katedra Inżynierii Środowiska i Geodezji – UP w Lublinie,  

ul. Leszczyńskiego 7, 20-069 Lublin, e-mail: inzynieriasrodowiska.up.lublin@gmail.com, 

tel. kontaktowy: 81 524 81 25. 

4. Szkolne Komisje Konkursowe przekazują zgromadzoną dokumentację konkursową 

(załączniki nr 2a, 3, 4, 5) do głównego organizatora konkursu na adres: Katedra Inżynierii 

Środowiska i Geodezji – UP w Lublinie, ul. Leszczyńskiego 7, 20-069 Lublin najpóźniej 

do dnia  28.11.2022 r. 

5. Deklaracje złożone po terminie wskazanym w § 2, pkt. 3 Regulaminu Konkursu nie będą 

uwzględniane. 

6. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 

§ 3 

PRZEBIEG KONKURSU 

1. Konkurs realizowany jest w dwóch etapach:  

❖ I etap – szkolny, przeprowadzany w szkołach, które złożyły deklarację udziału  

w Konkursie,  

❖ II etap – wojewódzki, przeprowadzany na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. 

2. Każdy etap polega na rozwiązaniu testu, składającego się z 60 pytań typu zamkniętego, 

jednokrotnego i wielokrotnego wyboru, w czasie 60 minut. 

3. Pytania konkursowe na potrzeby I i II etapu opracowywane są przez Komisję Ekspercką  

i obejmują zakres tematyczny ujęty w załączniku 1. 

4. Każdy etap Konkursu oceniany jest osobno, a wyniki uzyskane przez Uczestników w I i II 

etapie nie sumują się. 

5. I etap Konkursu przeprowadzany jest we wszystkich szkołach w tym samym terminie. Za 

przeprowadzenie I etapu odpowiadają Szkolne Komisje Konkursowe.   

https://forms.gle/45ncDFHoz29kLmkQA
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6. Do II etapu Konkursu z każdej szkoły kwalifikuje się po trzech Uczestników z największą 

liczbą punktów (finaliści). W przypadku uzyskania identycznej liczby punktów przez kilku 

Uczestników o kolejności na liście rankingowej decyduje czas rozwiązywania testu. 

7. Szkolne Komisje Konkursowe przesyłają drogą elektroniczną protokoły z przeprowadzenia 

I etapu Konkursu (załącznik 2b) do Głównej Komisji Konkursowej (na adres e-mail: 

inzynieriasrodowiska.up.lublin@gmail.com) w terminie 7 dni po przeprowadzeniu I etapu 

Konkursu. 

8. W II etapie Konkursu biorą udział wszyscy Uczestnicy zakwalifikowani w I etapie 

(finaliści).  

9. II etap Konkursu przeprowadzany jest na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. 

10. Tytuły laureatów Konkursu przyznawane są trzem osobom, które uzyskają największą 

liczbę punktów w II etapie. W przypadku uzyskania identycznej liczby punktów przez kilku 

Uczestników o kolejności na liście rankingowej decyduje czas rozwiązywania testu. 

Pozostali uczestnicy konkursu otrzymują tytuł finalisty Konkursu. 

11. Wyniki Konkursu będą upublicznione na stronach Organizatorów nie później niż 14 dni 

po przeprowadzeniu II etapu. 

12. Wręczenie nagród i dyplomów laureatom (miejsca od I do III) oraz finalistom odbywa 

się na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie.  

§ 4 

KOMISJE KONKURSOWE I EKSPERCKIE  

1. Na potrzeby Konkursu powołuje się Główną Komisję Konkursową, Komisję Ekspercką  

i Szkolne Komisje Konkursowe. 

2. Główna Komisja Konkursowa odpowiada za koordynację działań związanych z organizacją 

Konkursu, w tym: 

❖ przygotowanie komunikatów oraz harmonogramu Konkursu, 

❖ rejestrację szkół ponadpodstawowych, deklarujących udział w Konkursie oraz ewidencję 

składów Szkolnych Komisji Konkursowych, 

❖ koordynację działań Szkolnych Komisji Konkursowych w zakresie przeprowadzenia I 

etapu Konkursu i protokolarnego przekazania jego wyników, 

❖ rejestrację finalistów Konkursu – Uczestników zakwalifikowanych w I etapie do etapu 

finałowego, 

❖ przeprowadzenie II etapu Konkursu, ocena i upublicznienie wyników, 

❖ organizacja uroczystości podsumowującej Konkurs z prezentacją laureatów i finalistów 

oraz wręczeniem dyplomów i nagród konkursowych, jak również podziękowań 

opiekunom merytorycznym. 

3. W skład Głównej Komisji Konkursowej wchodzą przedstawiciele każdego z Organizatorów. 

4. Szkolne Komisje Konkursowe odpowiadają za: 

❖ złożenie deklaracji udziału w Konkursie do Głównej Komisji Konkursowej, 

mailto:inzynieriasrodowiska.up.lublin@gmail.com


❖ przeprowadzenie I etapu Konkursu w poszczególnych szkołach ponadpodstawowych  

❖ przesłanie protokołów z wynikami I etapu do Głównej Komisji Konkursowej. 

5. Szkolne Komisje Konkursowe powoływane są w każdej szkole ponadpodstawowej, biorącej 

udział w Konkursie przez Dyrektora szkoły. 

6. Za opracowanie pytań konkursowych na potrzeby I i II etapu odpowiada Komisja Ekspercka 

powołana przez Główną Komisję Konkursową. 

§ 5 

KRYTERIA OCENY 

1. Każdy etap Konkursu polega na rozwiązaniu testu, składającego się z 60 pytań typu 

zamkniętego, jednokrotnego i wielokrotnego wyboru. 

2. W każdym etapie Uczestnicy oceniani są w skali punktowej. 

3. Za poprawną odpowiedź na każde pytanie Uczestnik otrzymuje 1 pkt.  

4. O pozycji Uczestnika na liście rankingowej w I i II etapie Konkursu decyduje całkowita 

liczba punktów uzyskana na danym etapie. W przypadku uzyskania identycznej liczby 

punktów przez kilku Uczestników o kolejności na liście rankingowej decyduje czas 

rozwiązywania testu. 

5. Ocena Głównej Komisji Konkursowej jest ostateczna. 

§ 6 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Bieżące informacje dotyczące Konkursu publikowane są na stronach internetowych 

Organizatorów. 

2. Przesłanie wypełnionego Formularza zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie jest 

jednoznaczne z pełną akceptacją postanowień Regulaminu przez szkołę i Uczestników. 

3. Poszczególne etapy Konkursu, a także wydarzenia z nim związane, tj. prezentacja laureatów 

i finalistów oraz wręczenie nagród konkursowych, mogą być rejestrowane i upubliczniane 

przez Organizatorów w formie nagrań audio, wideo, audio-wideo, fotografii i innych. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej, w szczególności 

w przypadku odwołania lub zmiany terminów przeprowadzania Konkursu. Za siłę wyższą 

uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie 

zobowiązań jest niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące 

okoliczności. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, o czym 

niezwłocznie poinformuje Uczestników Konkursu na stronie internetowej wskazanej  

w ust. 1.  

6. Regulamin dostępny jest na stronach internetowych Organizatorów. 

 



Załącznik 1 

 

ZAKRES TEMATYCZNY KONKURSU 

➢ Zanieczyszczenie i ochrona atmosfery, 

➢ Degradacja i rekultywacja litosfery, 

➢ Degradacja i ochrona hydrosfery, 

➢ Ochrona biosfery (charakterystyka i podstawy prawne), 

➢ Technologie ekologiczne w ochronie środowiska, 

➢ Gospodarka odpadami, 

➢ Nieodnawialne i odnawialne źródła energii (w tym skutki środowiskowe energetyki), 

➢ Ekologia człowieka. 

 

  



Załącznik 2a 

 (PROSIMY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI)                                                                                                                                              

 

………………………………………… 

                 Pieczątka szkoły 

 

DEKARACJA UDZIAŁU W I ETAPIE 

WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO 

„CZŁOWIEK W ŚRODOWISKU" 

w roku szkolnym 2022/2023 

DANE SZKOŁY: 

Nazwa szkoły 

...........................…………………………….………………………………………………….. 

Ulica …………………………………………………………………………………………… 

Kod pocztowy/miasto ………………………………………………………………………… 

Województwo ………….……………………………………………………………………… 

Kraj ............................................................................................................................................ 

Tel./ fax ………………..……………………………………………………………………….  

e-mail: ………………………………………………………………………………………….. 

SKŁAD SZKOLNEJ KOMISJI KONKURSOWEJ 

Imię i nazwisko adres email  

  

  

  

LISTA UCZESTNIKÓW I ETAPU KONKURSU EKOLOGICZNEGO  

„CZŁOWIEK W ŚRODOWISKU” (listę rozwinąć w przypadku potrzeby) 

Lp. Imię i nazwisko Klasa  

1   

2   

3   

4   

 



Załącznik 2b 

 (PROSIMY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI)                                                                                                                                              

 

………………………………………… 

                 Pieczątka szkoły 

 

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZENIA I ETAPU 

WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO 

„CZŁOWIEK W ŚRODOWISKU" 

w roku szkolnym 2022/2023 

DANE SZKOŁY: 

Nazwa szkoły 

...........................…………………………….………………………………………………….. 

Ulica …………………………………………………………………………………………… 

Kod pocztowy/miasto ………………………………………………………………………… 

Województwo ………….……………………………………………………………………… 

Kraj ............................................................................................................................................ 

Tel./ fax ………………..……………………………………………………………………….  

e-mail: ………………………………………………………………………………………….. 

SKŁAD SZKOLNEJ KOMISJI KONKURSOWEJ 

Imię i nazwisko adres email  

  

  

  

LISTA ZWYCIĘZCÓW I ETAPU KONKURSU EKOLOGICZNEGO  

„CZŁOWIEK W ŚRODOWISKU” 

Lp. Imię i nazwisko Klasa Liczba punktów 

1    

2    

3    

 

LICZBA WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW KONKURSU ………………… 

 



Załącznik 3 

 

ZGODA RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW 

DZIECKA/UCZESTNIKÓW PEŁNOLETNICH 

 

 

Ja niżej podpisany/na  

………………………………………………………………………………………………….. 

(imię i nazwisko rodzica/opiekuna/uczestnika pełnoletniego) 

wyrażam zgodę na mój udział/udział mojego dziecka 

…………………………………………………………………………………………………... 

(imię i nazwisko uczestnika konkursu) 

ucznia/uczennicy ………...………………………...…………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………... 

(pełna nazwa i adres szkoły) 

 

w Wojewódzkim Konkursie Ekologicznym „Człowiek w środowisku”, organizowanym przez: 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego  

w Lublinie, VI Liceum Ogólnokształcące im. Hugona  Kołłątaja w Lublinie, I Liceum 

Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie, Kurier Lubelski, Roztoczański Park 

Narodowy, Poleski Park Narodowy i akceptuję jego Regulamin. Jednocześnie wyrażam  zgodę 

na przetwarzanie moich danych osobowych/mojego dziecka na potrzeby przeprowadzenia oraz 

ogłoszenia wyników ww. Konkursu. 

 

                                                                     ……………………………………………………. 

                Podpis rodzica/opiekuna/uczestnika pełnoletniego 

  



Załącznik 4 

 

 

ZGODA NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU 

 

Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie wizerunku dziecka/mojego wizerunku*: 

 

• za pośrednictwem strony internetowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 

znajdującej się pod adresem: https://up.lublin.pl/, Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Lubelskiego w Lublinie znajdującej się pod adresem: https://www.lubelskie.pl/, VI Liceum 

Ogólnokształcącego znajdującej się pod  adresem: www.lo6.lublin.eu, I Liceum 

Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie znajdującej się pod adresem: 

www.1lo.chelm.pl, Kuriera Lubelskiego znajdującej się pod adresem: 

https://kurierlubelski.pl/, Roztoczańskiego Parku Narodowego znajdującej się pod adresem:  

https://roztoczanskipn.pl/pl/, Poleskiego Parku Narodowego znajdującej się pod adresem:  

http://www.poleskipn.pl/,  Kuratorium Oświaty w Lublinie znajdującej się pod adresem: 

https://www.kuratorium.lublin.pl/ oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska  

w Lublinie znajdującej się pod adresem: https://www.gov.pl/web/rdos-lublin 

• za pośrednictwem serwisu społecznościowego Facebook szkół i uniwersytetu; 

• za pośrednictwem fotograficznego serwisu społecznościowego Instagram; 

• za pośrednictwem gazetki ściennej umieszczonej w szkole; 

• udostępnienie imienia i nazwiska, wieku oraz nazwy reprezentowanej szkoły dziecka 

wraz z  jego wizerunkiem w ww. miejscach, na które udzieliłem/łam zgodę. 

 

 

…………………………………………………… 

                                                    Podpis rodzica/opiekuna lub    

                                                     pełnoletniego uczestnika konkursu 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić

https://up.lublin.pl/
https://www.lubelskie.pl/
http://www.lo6.lublin.eu/
http://www.1lo.chelm.pl/
https://kurierlubelski.pl/
https://roztoczanskipn.pl/pl/
http://www.poleskipn.pl/
https://www.kuratorium.lublin.pl/


Załącznik 5 

 

Klauzula informacyjna dla rodziców/opiekunów prawnych/ uczestnika 

 

Zgodnie z art. 14 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 (Dziennik Urzędowy Unii 
Europejskiej L 119/1) (RODO) – informuję, że: 

1. Administratorami Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku  z organizacją 

Wojewódzkiego Konkursu Ekologicznego „Człowiek w środowisku” są: Uniwersytet  Przyrodniczy  

w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, VI Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja               

w Lublinie, ul. Mickiewicza 36, 20-466 Lublin, I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego 

w Chełmie,  

2. Zostali wyznaczeni Inspektorzy Ochrony Danych, z którymi można się kontaktować w sprawie 

ochrony swoich danych osobowych pod podanymi adresami e-mail lub pisemnie: 

- Inspektor Ochrony Danych Osobowych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie: mgr Anna 

Buchlińska-Brzozowska, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, tel. 814456012, adres e-mail: 

anna.buchlinska@up.lublin.pl 

- Inspektor Ochrony Danych Osobowych VI Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja               

w Lublinie: Witold Przeszlakowski, tel. 814661770, adres e-mail: bbi@lublin.eu   

- Inspektor Ochrony Danych Osobowych I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego  

w Chełmie: Marta Łysuniek, inspektor@cbi24.pl 

3. Dane osobowe uczestnika konkursu (imię, nazwisko, rok urodzenia oraz nazwa szkoły do której 

uczęszcza uczestnik), jego rodzica/opiekuna prawnego  (imię i nazwisko) w przypadku uczestników 

niepełnoletnich, zawarte w formularzu zgłoszeniowym do konkursu oraz wizerunek uczestnika będą 

przetwarzane w celach związanych z przeprowadzeniem oraz promocją Wojewódzkiego Konkursu 

Ekologicznego „Człowiek w środowisku”, zwanym dalej Konkursem a następnie do celów 

archiwalnych. 

4. Dane osobowe Pani/Pana oraz uczestnika zostały pozyskane z formularza zgłoszeniowego do  

Konkursu, który został przekazany przez nauczyciela nadzorującego ze Szkoły do której uczestnik 

uczęszcza. 

5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

wyrażona zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, oraz art. 81 ustawy  z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych - w zakresie rozpowszechniania wizerunku w celu promowania 

wydarzenia, a także Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt Jednostek oświatowych miasta Lublin stanowiący 

załącznik nr. 2 do zarządzenia 75/4/2017 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 19 kwietnia 2017 r. „w 

sprawie wprowadzenia normatywów kancelaryjno-archiwalnych w jednostkach oświatowych miasta 

Lublin” w zakresie obowiązku archiwizacyjnego. 

6.  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika w postaci imienia, nazwiska, roku urodzenia 

oraz szkoły do której uczestnik uczęszcza jest warunkiem niezbędnym do udziału w Konkursie. Zgoda 

na rozpowszechnianie wizerunku uczestnika ma charakter dobrowolny i nie wpływa na możliwość 

udziału uczestnika w Konkursie. Powyższe zgody mogą być w każdym czasie cofnięte. Wycofanie 

zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. 

7. Dane będą przetwarzane do zakończenia działań związanych z organizacją i promocją Konkursu lub 

do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody a następnie przechowywane w celu  archiwalnym, przez 

okres 5 lat. 

8. Odbiorcami danych osobowych może być: Kuratorium Oświaty w Lublinie. 
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9. Dane osobowe nie będą podlegać automatycznym osobom przetwarzania danych opierających się 

na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w szczególności nie będą podlegać profilowaniu. 

10. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące 

prawa: 

a) prawo dostępu do danych osobowych, 

b) prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych, 

c) prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 RODO, 

d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadkach  określonych w art. 

18 RODO, 

e) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, 

f) prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, w przypadkach określonych w art. 20 RODO, 

g) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  w sytuacji, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy  RODO. 

 
Zapoznałem/łam się: 

 

………………………………                            ….........................................…………….. 

      Miejscowość, data                                       czytelny podpis opiekuna/rodzica/                                                   

                                                                                                                     pełnoletniego uczestnika Konkursu 

 

 


