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3. Celem konkursu jest sprawdzenie wiedzy uczniów z zakresu efektywności energetycznej, ochrony
powietrza i adaptacji do zmian klimatu, gospodarki o obiegu zamkniętym, gospodarki odpadami 
i ochrony powierzchni ziemi, ochrony bioróżnorodności i świadczeń ekosystemowych, a także
podstaw prawa ochrony środowiska. Obszar tematyczny olimpiady będzie obejmować i poszerzać
wiedzę z zakresu podstaw programowych biologii i innych przedmiotów realizowanych w szkole
podstawowej z zakresu ochrony i kształtowania środowiska oraz wiadomości związanych z szeroko
pojętą ekologią. Ponadto na każdym etapie eliminacji wymagana będzie znajomość bieżących
podstaw prawnych ochrony środowiska oraz aktualności medialnych związanych z ekologią 
i środowiskiem przyrodniczym w Polsce i na świecie.

4. Placówki zgłaszając swój udział w konkursie, do 25 września 2022 r. muszą przesłać skan
formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1), który należy wysłać na adres ekoolimpiada@abrys.pl.
Wszystkie załączniki dostępne są na stronie internetowej Konkursu.

2. Do Konkursu mogą przystąpić uczniowie klas VI - VIII szkół podstawowych, zlokalizowanych na
terenie 25 gmin, należących do Porozumienia Międzygminnego, tj. z terenu gmin: Jarocin, Śrem,
Kórnik, Żerków, Piaski, Jaraczewo, Dobrzyca, Książ Wlkp., Nowe Miasto n. Wartą, Borek Wlkp.,
Chocz, Gizałki, Czermin, Krzykosy, Zaniemyśl, Dominowo, Kotlin, Pleszew, Środa Wlkp., Rozdrażew,
Koźmin Wlkp., Mosina, Raszków, Sieroszewice, Pobiedziska.

1. Organizatorem Olimpiady upowszechniającej wiedzę ekologiczną i przyrodniczą mieszkańców
Wielkopolski", realizowaną pn. "Olimpiada Ekologiczna - Igrzyska dla środowiska" jest Wielkopolskie
Centrum Recyklingu – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Jarocinie z siedzibą 
w Witaszyczkach, ul. im. Mariusza Małynicza 1, 63-200 Jarocin, zwany dalej Organizatorem.
Realizatorem  jest ABRYS Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 60-124, ul. Daleka 33. 
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5. Konkurs jest przygotowany w formie quizu, na rozwiązanie którego uczniowie mają maksymalnie 
 90 min. 
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6. Konkurs składa się z dwóch etapów: 

4.1. Placówki biorące udział w Konkursie deklarują pozyskanie i przechowywanie do końca konkursu,
od uczniów biorących udział w Konkursie, załączników nr 2 i 3.

5.1. Uczniowie biorąc udział w Konkursie deklarują samodzielną pracę i nie korzystanie z pomocy
dydaktycznych w czasie trwania Olimpiady.
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6.2. II etap odbędzie się w formie stacjonarnej (z zastrzeżeniem przepisów związanych z pandemią
COVID-19) 20 października 2022 r. o godz. 10:00 w placówce wskazanej przez organizatora,
ogłoszonej minimum tydzień wcześniej. W etape II wygrywają 3 osoby o największej ilości punktów
(w przypadku zdobycia takiej samej ilości punktów, będzie brany pod uwagę najkrótszy czas
rozwiązania quizu).

7. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej 27 października 2022 r. poprzez
opublikowanie wyników zamieszczonych na stronie internetowej Konkursu: ekoolimpiada.abrys.pl.

8. Laureaci Konkursu otrzymają nagrody:
I miejsce: laptop,
II miejsce: hulajnoga elektryczna,
III miejsce: urządzenie wielofunkcyjne.

9. Organizatorzy i realizatorzy zastrzegają sobie prawo do zatrzymania formularzy zgłoszeniowych 
i testów.

10. Udział w konkursie jest równoznaczny z zaakceptowaniem zasad regulaminu i wyrażeniem przez
osoby w nim uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora i realizatora ich danych
osobowych na potrzeby konkursu (w celach promocyjnych i informacyjnych) i w celu opublikowania
nazwisk laureatów konkursu na stronie internetowej "Olimpiady Ekologicznej - Igrzyska dla
środowiska", ekoolimpiada.abrys.pl.

11. Ewentualne pytania należy kierować na adres: olimpiada@abrys.pl lub tel. 535-317-686,
p.walendowska@wcr-jarocin.pl .

12. Wszystkie informacje dotyczące organizacji przebiegu konkursu są jawne i dostępne dla
wszystkich uczestników na równych zasadach. 

13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu i terminów. 

6.1. I etap odbędzie się w formie online za pośrednictwem platformy internetowej w dniu 
3 października 2022 r. o godz. 17:00. 
Po I etapie konkursu zostaną wyłonione 3 osoby z każdej gminy o największej ilości punktów, 
(w przypadku zdobycia takiej samej ilości punktów u większej ilości uczniów niż 3, będzie brany pod
uwagę najkrótszy czas rozwiązania quizu). Osoby te zostaną zaproszone do II etapu Konkursu.

8. O dokładnej dacie, godzinie i miejscu wręczenia nagród laureaci zostaną powiadomieni przez
organizatora konkursu w późniejszym terminie.



Oświadczam, że zapoznałem/łam się z regulaminem Konkursu i akceptuję jego
postanowienia. 

Oświadczam, że zgadzam się z warunkami udziału w Konkursie i zobowiązuję się 
do ich przestrzegania. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach
związanych z organizacją Konkursu, zgodnie z Ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz.U nr 133, poz. 883). 

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji drogą elektroniczną na podany adres poczty
elektronicznej. 

Oświadczam, że każdy z uczniów wpisany na załączonej liście, dostarczył do
sekretariatu/koordynatora akcjii w placówce podpisane dokumenty (załącznik nr 2 
i załącznik nr 3) niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie: "Olimpiada Ekologiczna -
Igrzyska dla środowiska".

 

KONTAKT (e-mail, telefon)

IMIĘ I NAZWISKO

NAZWA PLACÓWKI 
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TELEFON 
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.
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Kontakt/koordynator akcji w placówce
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…………………………………………                                                     ………………………………………………….
             (pieczęć placówki)                                                       (pieczęć i podpis Dyrektora/Kierownika)



ZAŁĄCZNIK 1

str. 2

IMIĘ I NAZWISKO

.
 

LISTA UCZESTNIKÓW 

NAZWA PLACÓWKI 
LICZBA UCZESTNIKÓW
GMINA

.
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Oświadczam, że zapoznałem/łam się z regulaminem Konkursu i akceptuję jego
postanowienia. 

Oświadczam, że zgadzam się z warunkami udziału w Konkursie i zobowiązuję się 
do ich przestrzegania. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach
związanych z organizacją Konkursu, zgodnie z Ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz.U nr 133, poz. 883). 

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji drogą elektroniczną na podany adres poczty
elektronicznej. 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na opublikowanie danych (imię i nazwisko, nazwa
placówki edukacyjnej i gmina) na stronie Konkursu, jeśli zostanę laureatem konkursu.

Oświadczam, że w czasie trwania Olimpiady, wszystkie zadania testowe będę wypełniać
samodzielnie, bez pomocy dydaktycznych i osób pośrednich.

 

KONTAKT (e-mail, telefon)

IMIĘ I NAZWISKO

NAZWA PLACÓWKI 
IMIĘ
NAZWISKO
E-MAIL

.
 

.
 

Kontakt/koordynator akcji w placówce

 
Dane uczestnika/ucznia:
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…………………………………………                                                   ………………………………………………….
             (Data i miejsce)                                                            (Podpis prawnego opiekuna ucznia)

Wypełniony Formularz należy dostarczyć do swojej szkoły do 25.09.2022 r.



Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości informację, że zgodnie z Zgodnie z art. 13 ogólnego
Rozporządzenia PE i RE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO) (Dz. Urz. UE L 119 
z 04.05.2016) informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wielkopolskie Centrum Recyklingu –
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Jarocinie z siedzibą w Witaszyczkach, ul. im.
Mariusza Małynicza 1, 63-200 Jarocin oraz ABRYS Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 60-124, 
ul. Daleka 33.
2) Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować przez
e-mail: iodo@jarjarocin.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby prowadzenia akcji edukacyjno-
konkursowej  "Olimpiada Ekologiczna - Igrzyska dla środowiska".
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w związku z udziałem w akcji konkursowej
„Olimpiada Ekologiczna - Igrzyska dla środowiska” w celu wysyłania informacji związanych 
z akcją o charakterze ekologicznym realizowanymi przez Wielkopolskie Centrum Recyklingu –
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Jarocinie i ABRYS Sp. z o.o. w roku szkolnym
2022/2023 – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia 
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może
skutkować odmową zawarcia umowy.

 
 

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

             (Data i miejsce)                                      (Podpis prawnego opiekuna ucznia)
 
 

Wypełniony Formularz należy dostarczyć do swojej szkoły do 25.09.2022 r.
 

Organizatorem akcji "Olimpiada Ekologiczna - Igrzyska dla środowiska" jest  Wielkopolskie
Centrum Recyklingu – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Jarocinie z siedzibą 

w Witaszyczkach, ul. im. Mariusza Małynicza 1, 63-200 Jarocin
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