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REGULAMIN KONKURSU 

 
 
ROZDZIAŁ 1  
POSTANOWIENIA OGÓLNE  
 
1.   Nazwa konkursu: Konkurs wiedzy przyrodniczej pt. „Nic w przyrodzie nie ginie” 
2.   Organizatorem konkursu jest Fundacja Lokalna Akcja Specjalna.  
3.   Konkurs trwa do 30 listopada 2016r.  
4.   Zadaniem uczestników konkursu jak najszybsze udzielenie poprawnych odpowiedzi na 12 pytań 

konkursowych. Informacje o tym kiedy i gdzie pojawi się pytanie, będą zamieszczone na stronie 
internetowej www.ptaki.akcjalokalna.org w serwisie konkursowym.  

5.   Konkurs organizowany jest na terenie województwa mazowieckiego. 
6.   Uczestnicy będą podzieleni na kategorie w zależności od powiatu w którym są zameldowani. 
7.   Tematyka konkursu obejmuje: 

a.   Ptaki gniazdujące na terenie centralnej Polski. 
b.   Faunę i florę woj. mazowieckiego. 
c.   Zagadnienia związane z ochroną środowiska.  

8.   Uczestnikami konkursu mogą być: 
a.   pełnoletnie osoby fizyczne  
b.   uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – za zgodą rodziców/opiekunów 
c.   instytucje kultury bądź placówki oświatowe (domy kultury, szkoły, domy dziecka, 

biblioteki) – konkurują w kategorii „Instytucje” 
9.   Każdy Uczestnik rejestruje się przez stronę projektu pod unikalnym Nickiem. 

 
 
ROZDZIAŁ 2  
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE  
 
Zgłoszenie uczestników 
1.   Uczestnicy konkursu rejestrują się poprzez formularz rejestracyjny zamieszczony na stronie 

www.ptaki.akcjalokalna.org   
2.   Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do północy 15 listopada 2016r. Decyduje godzina 

zarejestrowania uczestnika przez formularz zamieszczony na stronie. 
3.   Uczestnicy będą rejestrowani wg powiatów z których pochodzą (kategoria).  
4.   Każdy Uczestnik może dokonać tylko jednego zgłoszenia i brać udział w konkursie wyłącznie  

w jednej kategorii.  
5.   Uczestnik zostaje zakwalifikowany do konkursu w momencie wysłania przez Organizatora emaila 

z potwierdzeniem udziału. 
6.   W konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie 

zgłoszeń w imieniu osób trzecich.  
7.   Nieletni muszą mieć zgodę rodziców/opiekunów. W tym celu trzeba wysłać na adres Fundacji 

LAS podpisany przez rodzica/opiekuna Załącznik nr 2, w terminie do 15.11.2016 – decyduje data 
wpłynięcia. 
 

Zamieszczanie pytań konkursowych i udzielanie odpowiedzi 
1.   Konkurs polega na jak najszybszym udzielaniu prawidłowych odpowiedzi na pytania, które 

Organizator będzie zamieszczał na podanych stronach www.  
2.   Organizator podaje w serwisie konkursu informację o miejscu i godzinie zamieszczenia pytania 

minimum 5 godz. przed jego publikacją. 
3.   Pytanie będzie prezentowane przez 2 dni, licząc od godziny publikacji.  
4.   Uczestnicy powinni jak najszybciej znaleźć pytanie konkursowe i udzielić prawidłowej 
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odpowiedzi.  
5.   Uczestnicy wysyłają odpowiedź emailem na podany pod pytaniem adres. Każdy email  

z odpowiedzią musi zostać zatytułowany: Nick – odpowiedź na pytanie nr ……  
6.   Organizator ma prawo odrzucić odpowiedzi wysłane mailem z innym tematem lub bez tematu.  
 
Jury 
1.   Organizator powołuje Jury, którego skład zostanie opublikowany na stronie konkursowej.  
2.   Jury dokonuje oceny odpowiedzi przesłanych na pytania konkursowe.  
3.   Kryteria oceny odpowiedzi: czas odpowiedzi, poprawność i jednoznaczność.  
4.   Jury ma prawo do przyznania dodatkowych nagród, jak i również prawo do nieprzyznania nagród.  
5.   Werdykt Jury jest ostateczny i nie podlega procedurze odwoławczej.  
 
Punktacja 
1.   Punkty zdobywają uczestnicy w kategoriach a-e, wg pkt. 8 rozdział 3. 
2.   Punkty w grupie „Instytucje” będą równe liczbie zgłoszonych uczestników z polecenia danej 

instytucji. 
3.   Punktacja pytań konkursowych: 

a.   Punktowane będzie 10 pierwszych poprawnych odpowiedzi. 
b.   Punktacja za dane pytanie maleje zależnie od kolejności udzielonych poprawnych 

odpowiedzi: 
- 1 odpowiedź – 20 pkt 
- 2 odpowiedź – 15 pkt 
- 3 odpowiedź – 10 pkt 
- 4 odpowiedź – 7 pkt 
- 5 odpowiedź – 6 pkt 
- 6 odpowiedź – 5 pkt 
- 7 odpowiedź – 4 pkt 
- 8 odpowiedź – 3 pkt 
- 9 odpowiedź – 2 pkt 
- 10 odpowiedź – 1 pkt 

c.   Odpowiedzi ocenia Jury konkursu biorąc pod uwagę poprawność i czas nadesłania.  
d.   Organizator konkursu zamieszcza w serwisie konkursowym punktację w ciągu 5 dni  

od momentu publikacji pytania. 
4.   Punkty zdobyte za poszczególne pytania sumują się i na ich podstawie powstaną listy rankingowe 

dla każdej kategorii. 
5.   Na stronie internetowej konkursu, po każdym pytaniu, uaktualniany będzie ranking ogólny  

dla każdej kategorii w postaci listy nicków Uczestników wraz z bieżącą punktacją. Ranking 
publikowany w serwisie konkursowym będzie zawierał 10 pierwszych miejsc w danej kategorii.  

 
 
ROZDZIAŁ 3  
FINAŁ I WYNIKI KONKURSU,  NAGRODY  
 
1.   Ogłoszenie wyników pierwszej ogólnej części konkursu w każdej z kategorii nastąpi do dnia  

21 listopada 2016 w serwisie internetowym konkursu.   
2.   Z każdej z 6 kategorii Jury wyłoni 3 laureatów z najwyższą punktacją, którzy wezmą udział  

w Finale konkursu. Finał zadecyduje o przyznanym miejscu.  
3.   Podczas finału konkursu każdy z uczestników losuje 2 pytania. Na każde musi odpowiedzieć  

w czasie 15 sekund.  
4.   O poprawności odpowiedzi decyduje Jury. 
5.   Za każdą poprawną odpowiedź można otrzymać 30 pkt.  
6.   Punkty uzyskane w Finale sumują się z punktami ogólnej części konkursu. 
7.   O przyznanym miejscu decyduje suma wszystkich punktów. 
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8.   Nagrody: 
 
GRUPA „OSOBY”  

kategorie: 
a.   powiaty zachodnie: sierpecki, płoński, gostyniński, sochaczewski, żyrardowski, grójecki, 

grodziski, pruszkowski, powiat warszawski zachodni, 
I.    Nagroda za I miejsce 
II.    Nagroda za II miejsce 
III.   Nagroda za III miejsce 

b.   powiaty wschodnie: ostrowski, wyszkowski, sokołowski, węgrowski, łosicki, siedlecki, 
garwoliński, miński, wołomiński, 

I.   Nagroda za I miejsce 
II.    Nagroda za II miejsce 
III.   Nagroda za III miejsce 

c.   Warszawa: miasto Warszawa,   
I.   Nagroda za I miejsce 
II.    Nagroda za II miejsce 
III.   Nagroda za III miejsce 

d.   powiaty południowe: grójecki, białobrzeski, kozienicki, przysuski, radomski, zwoleński, 
szydłowiecki, lipski, piaseczyński 

I.   Nagroda za I miejsce 
II.    Nagroda za II miejsce 
III.   Nagroda za III miejsce 

e.   powiaty północne: żuromiński, mławski, przasnyski, ostrołęcki, makowski, ciechanowski, 
pułtuski, wyszkowski, płocki, nowodworski, legionowski 

I.   Nagroda za I miejsce 
II.    Nagroda za II miejsce 
III.   Nagroda za III miejsce 

 
GRUPA „INSTYTUCJE KULTURY I OŚWIATY” (domy kultury, biblioteki, szkoły, domy 
dziecka) 

I.   Nagroda za największą liczbę zgłoszeń uczestników  
II.   Nagroda za największą liczbę zgłoszeń uczestników  

III.   Nagroda za największą liczbę zgłoszeń uczestników  
 
6.   Łączna wartość nagród w konkursie wynosi 15 tys. zł. Nagrody mają formę rzeczową, wg zasad 

„Organizacji konkursów i olimpiad w zakresie edukacji ekologicznej” Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2016 roku. 

7.   Wartość nagród: 
a.   Kategoria OSOBY   

i.   Miejsce I  – 700 zł 
ii.   Miejsce II – 600 zł 

iii.   Miejsce III – 500 zł 
b.   Kategoria INSTYTUCJE 

i.   Miejsce I  – 2500 zł 
ii.   Miejsce II – 2000 zł 

iii.   Miejsce III – 1500 zł 
8.   Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich równowartość 

pieniężną.  
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ROZDZIAŁ 4  
POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
 
1.   Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin. 
2.   Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie Organizatora. 
3.   Organizator zastrzega sobie prawo do:  

a.   Zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych 
lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na przebieg organizacji konkursu. 

b.   Odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny,  
c.   Nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości zgłoszeń,  
d.   Rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.  

 
4.   Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów realizacji Konkursu i nie będą 

udostępniane podmiotom trzecim.  
5.   Finaliści Konkursu wyrażają zgodę na publikację imienia i nazwiska oraz wizerunku. 
6.   Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Fundację 

LAS zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 r. nr 133, poz. 833)  
w zakresie i celu realizacji oraz rozstrzygnięcia Konkursu jak również wydania nagrody. 
Uczestnik Konkursu ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawienia. Pisemną zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych w powyższym zakresie zawiera  

7.   Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków konkursu oznaczać będzie 
dyskwalifikację i utratę prawa do nagrody.  
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Załącznik nr 1 

Do regulaminu Konkursu wiedzy przyrodniczej pt. „Nic w przyrodzie nie ginie”	  
	  
	  
	  
____________________________________	  
Nick	  osoby	  zgłaszanej	  do	  konkursu	  	  	  
wyłącznie	  nazwy	  tekstowe,	  złożone	  z	  maksimum	  2	  słów.	  
Nazwa	  nie	  może	  być	  obraźliwa	  ani	  naruszać	  prawa.	  
	  
____________________________________	  
imię	  i	  nazwisko	  
	  
____________________________________	  
data	  urodzenia	  
	  
____________________________________	  
adres	  zamieszkania	  (ulica,	  nr	  domu,	  mieszkania,	  kod	  pocztowy,	  miejscowość)	  
	  
____________________________________	  	  
telefon	  kontaktowy	  
	  
____________________________________	  	  
adres e-mail 
 
Oświadczam, iż zapoznałam/łem się z dostępnym na stronie www.ptaki.akcjalokalna.org  
regulaminem Konkursu wiedzy przyrodniczej pt. „Nic w przyrodzie nie ginie” („Regulamin) 
akceptuję wszystkie jego postanowienia.  
 
 
Nazwa kategorii konkursowej:  
 
…………………………………………………………………………………………………….   
(proszę wpisać nazwę  i dodatkowo podkreślić poniżej właściwą kategorię) 
 
 
GRUPA „OSOBY”  

kategorie: 
1.   powiaty zachodnie: sierpecki, płoński, gostyniński, sochaczewski, żyrardowski, grójecki, grodziski, 

pruszkowski, powiat warszawski zachodni, 
2.   powiaty wschodnie: ostrowski, wyszkowski, sokołowski, węgrowski, łosicki, siedlecki, garwoliński, 

miński, wołomiński, 
3.   Warszawa: miasto Warszawa,   
4.   powiaty południowe: grójecki, białobrzeski, kozienicki, przysuski, radomski, zwoleński, 

szydłowiecki, lipski, piaseczyński 
5.   powiaty północne: żuromiński, mławski, przasnyski, ostrołęcki, makowski, ciechanowski, pułtuski, 

wyszkowski, płocki, nowodworski, legionowski 
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O Konkursie dowiedziałam/łem się z instytucji - szkoła, dom kultury, biblioteka, dom dziecka. 
TAK/NIE (proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź) 
 
Jeśli TAK, proszę poniżej wpisać:  
pełną nazwę instytucji 
………………………………………………………………………………………………………… 
dane adresowe  
………………………………………………………………………………………………………… 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację LAS zgodnie z ustawą o 
ochronie danych osobowych Dz.U.2002.101.926 j.t. (2012.01.01 zm. Dz.U.2011.230.1371 art. 30, 
USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych - tekst jednolity) w zakresie i celu 
realizacji oraz rozstrzygnięcia Konkursu jak również wydania nagrody.  

 
Wyrażam zgodę na bezpłatne rozpowszechnienie wizerunku, danych i wypowiedzi w związku z 
udziałem w Finale Konkursu.  
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ZGODA RODZICÓW/OPIEKUNÓW 
 

Załącznik nr 2 do regulaminu konkursu wiedzy przyrodniczej pt. „Nic w przyrodzie nie ginie” 
 

 
 
____________________________________ 
(imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego)  
 
____________________________________ 
(adres zameldowania)  
 
____________________________________  
(telefon kontaktowy)  
 
____________________________________  
(adres e-mail) 
 
 
Działając w imieniu i jako przedstawiciel ustawowy/opiekun prawny* małoletniego  
………………………………………………………………………….. (imię i nazwisko) ur. w dn. 
………………………….…, dalej zwanego „Uczestnikiem”:  
 

1. Oświadczam, że zapoznałem (-łam) się ze z dostępnym na stronie www.ptaki.akcjalokalna.org 
regulaminem konkursu wiedzy przyrodniczej pt. „Nic w przyrodzie nie ginie” („Regulamin”) i 
akceptuję wszystkie jego postanowienia. Wyrażam zgodę na udział mojego Dziecka w w/w 
konkursie. 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika przez Fundację LAS zgodnie z 
ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U.2002.101.926 j.t. (2012.01.01 zm. Dz.U.2011.230.1371 
art. 30, USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych - tekst jednolity) w 
zakresie i celu realizacji oraz rozstrzygnięcia Konkursu jak również wydania nagrody.  

3. Wyrażam zgodę na bezpłatne rozpowszechnienie wizerunku, danych i wypowiedzi mojego 
Dziecka w związku z jego udziałem w Konkursie. Rozpowszechnienie o którym mowa w niniejszym 
punkcie dotyczy promocji i reklamy Konkursu oraz informacji o Konkursie wraz z relacjonowaniem 
jego przebiegu. 
  
 
……….…….………………………………… 
Czytelny podpis opiekuna prawnego 
 
 
 
 
*niepotrzebne skreślić  
 
Podpisany dokument prosimy przesłać pocztą na adres: Fundacja Lokalna Akcja Specjalna, ul. Leśna 
1, 05-822 Milanówek 
 


