
VIII Internetowy Konkurs Wiedzy „Ptak mój przyjaciel” 

 

 

REGULAMIN 

konkursu wiedzy ornitologiczno przyrodniczo turystycznej 

z uwzględnieniem ochrony przyrody na terenie powiatu jasielskiego i Beskidu Niskiego (z elementami 

ornitologii). 

organizowanego przez Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle 

skierowanego do uczniów różnych typów  szkół  z  powiatu jasielskiego 

 

I. Postanowienia ogólne 

1. Konkurs „Ptak mój przyjaciel” jest konkursem internetowym.  

2. Konkurs wiedzy skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, oraz szkół 

ponadpodstawowych powiatu jasielskiego. 

3. Konkurs składa się z dwóch etapów. 

 

II. Organizator 

1. Organizatorem  konkursu jest Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle. Fundatorem nagród jest 

Powiat Jasielski. 

 

III. Cele i założenia  

 popularyzowanie wiedzy ornitologicznej, 

 propagowanie konieczności ochrony przyrody powiatu jasielskiego i Beskidu Niskiego, 

 zwiększenie aktywności turystyczno-krajoznawczej u dzieci i młodzieży,  

 tworzenie więzi emocjonalnych z przyrodą. 

 

IV. Przedmiot i warunki konkursu: 

1. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych 

powiatu jasielskiego. 

2. Konkurs zostanie rozstrzygnięty z podziałem na dwie kategorie wiekowe: 

 uczniowie szkół podstawowych klas 7-8, 

 uczniowie szkół ponadpodstawowych. 

3. Konkurs zostanie przeprowadzony w formie elektronicznej w dwóch etapach. 

4. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przesłanie (lub dostarczenie) do dnia 2.12.2022 r. 

na adres Młodzieżowego Domu Kultury w Jaśle, ul. Jana Pawła II 8a lub mailem: 

imprezy@mdkjaslo.pl formularza zgłoszeniowego wraz z oświadczeniem. 

5. Do 08.12.2022 r. zostanie przesłany na adres e-mail uczestnika konkursu podany w w/w 

formularzu indywidualny login i hasło, które umożliwią zalogowanie się na platformie 

internetowej konkursu. (Jeżeli do 09.12.2022 r. uczestnik nie otrzyma loginu i hasła proszony 

jest o kontakt z organizatorem tel. 13 446 59 25.) 

6. Pytania konkursowe, opracowane przez Komisję Konkursową będą dotyczyły wiedzy 

przyrodniczo-turystycznej i ornitologicznej z  uwzględnieniem ochrony przyrody na terenie 

powiatu jasielskiego i Beskidu Niskiego. 

7. W konkursie przewidziany jest limit uczestników w każdej kategorii (decydująca jest kolejnośd 

zgłoszeo). 
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Termin I i II etapu konkursu dla klas 7-8 szkół podstawowych: 

 15.12.2022 r. (godz. 16:30 – rozpoczęcie I etapu, do II etapu przechodzi się po 

uzyskaniu odpowiedniej liczby punktów z etapu I) 

 

Termin I i II etapu konkursu dla szkół ponadpodstawowych: 

 15.12.2022 r. (godz. 18:00 – rozpoczęcie I etapu, do II etapu przechodzi się po 

uzyskaniu odpowiedniej liczby punktów z etapu I) 

 

 

Na stronie MDK w zakładce  KONKURS INTERNETOWY ukaże się test jednokrotnego wyboru. 

 
V. Zasady konkursu: 

 liczba pytao w teście podstawowym – 60: I etap – 30, II etap – 30 

 łączna liczba punktów w teście podstawowym – 60: I etap – 30, II etap – 30,  

 czas na rozwiązanie całego testu - 60 minut 

 osoby, które uzyskały min. 50% punktów w teście podstawowym I etapu automatycznie 

przechodzą do  II etapu, 

 osoby, które rozwiążą test w ciągu 15 minut i uzyskają 60% prawidłowych odpowiedzi, 

otrzymają dodatkowe 20 pytao, które będą punktowanie podwójnie, 

 w II etapie obowiązują takie same zasady, jak w I etapie, 

 najwyższa liczba punktów do zdobycia za cały test wiedzy wynosi 140 punktów, 

 nagrody rzeczowe ufundowane przez Powiat Jasielski otrzymają zdobywcy pierwszych trzech 
miejsc w każdej kategorii wiekowej. Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału 
nagród w zależności od wyników. 

 

VI. Wyniki konkursu 

 Informację o liczbie uzyskanych punktów uczestnik otrzymuje od razu po ukooczeniu testu, 

 Informacja o osobach nagrodzonych ukaże się 20.12.2022 r. na stronie www.mdkjaslo.pl. 

Wtedy także pojawi się informacja o terminie uroczystości wręczenia nagród. 

 

Dane techniczne:  

Uczestnik konkursu powinien posiadad dostęp do Internetu oraz podany przez organizatora login 

i hasło, które użyje w trakcie rejestracji na platformie internetowej konkursu. 

  

 

 

http://www.mdkjaslo.pl/


 

 

VII. Postanowienia koocowe  

1. Zgłoszenie do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłużenia konkursu w razie 

wystąpienia przyczyn od niego niezależnych.  

3. Organizator zastrzega sobie możliwośd dokonywania zmian w regulaminie konkursu. 

4. Dodatkowych informacji udziela Katarzyna Dedo  pod numerem tel. 792 000 504, bądź drogą 

mailową pod adresem: turystyka@mdkjaslo.pl 

5. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu ani odwołaniu. 
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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  - VIII INTERNETOWY KONKURS WIEDZY 

>>>PTAK MÓJ PRZYJACIEL<<< 

Grudzieo 2022 r. Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle 

Imię i nazwisko  
 
 

Reprezentowana szkoła ( pole nie jest 
obowiązkowe) 

 
 
 

Klasa   
 

Telefon kontaktowy   
 

 
e-mail 
 

 

PROSIMY O UZUPEŁNIENIE FORMULARZA DRUKOWANYMI LITERAMI 

 
OŚWIADCZENIE* 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z zamieszczoną poniżej klauzulą informacyjną 

i wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na publikację danych osobowych 

oraz wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na publikację wizerunku 

w związku z udziałem w Internetowym Konkursie Wiedzy „Ptak mój przyjaciel”. 

Dane będą publikowane w celu  promocji  konkursu i organizatora i zamieszczane na stronie organizatora, fanpage’u MDK, 
na stronie Starostwa Powiatowego w Jaśle, w  mediach lokalnych i innych podmiotów współpracujących z organizatorem. 

………………………………………………………………………….                                                          ……………………….………………………………………………… 
Podpis pełnoletniego uczestnika                                           Podpis rodzica/opiekuna niepełnoletniego uczestnika 

*(w przypadku osób niepełnoletnich prosimy o podpisanie przez rodzica/opiekuna prawnego ucznia zgłaszającego swój 

udział w Konkursie) 

*właściwe zakreślid 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH I WIZERUNKU 

1. Administratorem danych Pana/i lub Pana/i dziecka jest Młodzieżowy Dom Kultury reprezentowany przez Dyrektora placówki z 
siedzibą ul. Jana Pawła II 8A, 38-200 Jasło. 

2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych Pana/i lub Pana/i dziecka można kontaktowad się z Inspektorem 
Ochrony Danych osobiście lub za pośrednictwem adresu e-mail: iod.edu@powiat.jaslo.pl. 

3. Zgoda jest dobrowolna, ale jeżeli Pan/i ją wyrazi to dane Pana/i lub Pana/i dziecka przetwarzane będą bezpłatnie w związku 
działalnością informacyjną i promocyjną MDK w Jaśle. 

4. Zakres danych, które mogą byd przetwarzane na podstawie niniejszej zgody to: imię, nazwisko, reprezentowana 
szkoła/instytucja/placówka, telefon kontaktowy oraz wizerunek. 

5. Dane i wizerunek  Pana/i lub Pana/i dziecka mogą zostad umieszczone w wydawanych przez MDK publikacjach, kronice MDK, w 
materiałach promocyjnych oraz na stronie internetowej MDK’u, fanpage’u placówki na Facebooku i platformie Google+. W 
przypadku umieszczenia danych na Facebooku i Google będą one przechowywane również na serwerach tych podmiotów. Dane oraz 
wizerunek mogą zostad opublikowane w relacjach z wydarzeo w mediach lokalnych i regionalnych. 

6. Dane przetwarzane będą bezterminowo (nie planuje się usuwania danych). 
7. Przysługuje Panu/i prawo do wglądu w dane Pana/i lub Pana/i dziecka, do ich poprawiania oraz uzupełniania. W dowolnym 

momencie można też wycofad niniejszą zgodę, ale nie wpłynie to na prawidłowośd przetwarzania danych w czasie jej 
obowiązywania.  

8. Jeżeli stwierdzi Pan/i, że przetwarzanie danych Pana/i lub Pana/i dziecka w Młodzieżowym Domu Kultury w Jaśle narusza 
obowiązujące przepisy prawa przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych w MDK znajdziesz na stronie internetowej www.mdkjaslo.pl  w zakładce 
RODO. 

 


