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REGULAMIN ZAWODÓW 

„OMNIBUS Z DOLINY BARYCZY” 

realizowanych w ramach  
Wyjątkowych Inicjatyw Edukacyjnych dla Doliny Baryczy 

WIE 2022. 

 

1. ORGANIZATOREM jest Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Twardogórze 

 

1. PARTNERZY: 

Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Ekologicznej „Dolina Baryczy”, 
Stowarzyszenie Partnerstwo dla Doliny Baryczy, 
Urząd Miasta i Gminy Twardogórze. 
 

2. CELE ZAWODÓW: 

- popularyzacja wiedzy, 

- poznawanie walorów przyrodniczych i historycznych regionu Doliny Baryczy, 

- podnoszenie świadomości ekologicznej wśród uczniów szkół podstawowych, 

- kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy, 

- pobudzanie zainteresowań dotyczących miejsca zamieszkania w tym dziedzictwa 
kulturowego i przyrodniczego naszego regionu, 

            - promocja regionu, jako miejsca edukacji ekologicznej z wykorzystaniem walorów 
 historycznych regionu Doliny Baryczy. 

            - wzbogacenie bazy Wyjątkowych Inicjatyw Edukacyjnych na stronie 
 www.edukacja.barycz.pl o zdjęcia i opisy form i miejsc pamięci w Dolinie Baryczy 

            - kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, przynależności do społeczności 

 szkolnej, lokalnej i regionalnej, świadomości swoich praw i obowiązków. 

 - podejmowanie działań związanych z miejscami ważnymi dla pamięci narodowej w 

 Dolinie Baryczy 
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3. ADRESACI ZAWODÓW: 

Zawody skierowane są do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych  na terenie 
regionu Doliny Baryczy (Szkoły z terenu ośmiu gmin Doliny Baryczy województw 
dolnośląskiego i wielkopolskiego: gmina Milicz, Krośnice, Cieszków, Żmigród, 
Twardogóra, Odolanów, Przygodzice, Sośnie) 

4. ZASIĘG ZAWODÓW: wojewódzki 

5. UCZESTNICY ZAWODÓW: uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych 

6. ORGANIZACJA I PRZEBIEG: 

 Ogłoszenie konkursu w serwisie www.edukacja.barycz.pl Wyjątkowych 
Inicjatyw Edukacyjnych  oraz na stronie internetowej szkoły 
www.sp2.twardogora.pl (15.12.2021r.) 

 Zgłoszenie szkół – przesłanie mailem karty zgłoszenia (w załączeniu) od szkół 
zainteresowanych udziałem w zawodach do 15.01.2022r. W przypadku, gdy 
zgłoszonych uczniów będzie mniej niż 32, zgłoszone szkoły będą 
poinformowane o możliwości zgłoszenia więcej uczestników (decyduje 
kolejność zgłoszenia). Zgłoszenia należy wysyłać na adres mailowy 
bozena.holubka@sp2.twardogora.pl z dopiskiem w temacie: Omnibus. 

 

Konkurs odbędzie się w trzech etapach: 

I etap – eliminacje szkolne - komisja szkolna kwalifikuje ośmiu uczniów o najwyższych 
wynikach w zawodach sprawdzających wiedzę i umiejętności w zakresie znajomości 
walorów przyrodniczo - historycznych regionu Doliny Baryczy oraz wiedzy 
ekologicznej (można skorzystać z umieszczonych na portalu www.edukacja.barycz.pl 
testów). Formę przeprowadzenia eliminacji i kryteria wyboru w gestii komisji szkolnej, 
przy czym w protokole należy napisać na jakiej podstawie zakwalifikowano uczniów. 
Szkoła przesyła do 25.02.2022r. protokół (w załączeniu). Z jednej szkoły może być 
zgłoszonych maksymalnie 8 uczniów. 

II etap – eliminacje międzyszkolne - do 05.03.2022r. uczniowie (zgodnie z danymi z 
przesłanego przez szkołę protokołu), przedstawiają po jednym zdjęciu pomnika pamięci 
z Doliny Baryczy (może to być np. obiekt, które został umieszczony w widocznych 
miejscach przestrzeni publicznej, aby oddać hołd zasłużonym, zachować pamięć o 
szczególnie istotnych wydarzeniach, lub też przywrócić pamięć o tym, co zapomniane; 
tablica pamiątkowa; nagrobek zasłużonej w Dolinie Baryczy postaci). Zdjęcie musi być 
wykonane na terenie swojej gminy (wykonane samodzielnie).  

Do zdjęcia uczestnicy dołączają krótki opis gdzie jest zrobione zdjęcie oraz co 
przedstawia, kogo lub co upamiętnia. Zdjęcie uczniowie mogą wybrać ze swojego 
archiwum lub wykonać nowe. 

 Po weryfikacji pracy przez nauczyciela prowadzącego uczniowie umieszczają zdjęcia 
na portalu www.edukacja.barycz.pl do 10.03.2022r. DOKŁADNA INSTRUKCJA NA 
TEMAT UMIESZCZANIA ZASOBÓW JEST ZAMIESZCZONA W SERWISIE, link: 
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http://edukacja.barycz.pl/files/?id_plik=370 (prosimy o nie odkładanie zamieszczania 
zasobów w serwisie na ostatnią chwilę, ponieważ niezbędna jest ich akceptacja przez 
eksperta). 

Ocena prac konkursowych przez powołaną ekspercką komisję - przedstawiciele 
partnerów, osoby zajmujące się promocją w terminie do 18.03.2022r. 

Przedstawienie listy uczniów zakwalifikowanych do finału  na portalu 
www.edukacja.barycz.pl do 23.03.2022r. Zwycięskie zdjęcia wraz z opisami będą 
dostępne w zakładce WIE na w/w portalu. 

 

KRYTERIA FORMALNE PRAC ETAPU II: 

- tytuły zdjęć wykonane w programach Word lub Open Office (czcionka 12), 
- dobrze wypełniona metryczka zawierająca tytuł WIE2022_Omnibus z Doliny 
Baryczy_tytuł zdjęcia (np. Obelisk „W Stulecie Odzyskania Niepodległości przez 
Polskę” w miejscowości Olszówka) - imię i nazwisko ucznia – nazwa szkoły – gmina 

- jedno zdjęcia na ucznia, zdjęcie w rozszerzeniu jpg 1200-1600 pikseli, 300dpi, bez 
obróbki 

- opis zdjęcia (gdzie jest zrobione zdjęcie oraz co przedstawia), zamieszczone przy 
dodawaniu zasobu w okienku „Krótki opis” (Można to powtórzyć w metryczce). 
- przed zamieszczeniem zasobów w serwisie edukacja.barycz.pl prace muszą przejść 
weryfikację przez nauczyciela prowadzącego: praca musi nadawać się do publikacji 
bez zastrzeżeń ortograficznych,  stylistycznych oraz merytorycznych. 

 

KRYTERIA OCENY PRAC ETAPU II: 

-  poprawność merytoryczna, historyczna opisu: 0 do 4 pkt, 
-  ciekawe zdjęcie obiektu – 0 do 3 pkt, 
- opis źródeł – 0 do 2 pkt 
 
Zdjęcia muszą być z gminy, w której znajduje się zgłoszona szkoła. 
Do finału przechodzą uczniowie, którzy otrzymali najwięcej punktów za zdjęcie 
(maksymalnie 32 uczniów). Z otrzymanymi punktami przechodzą oni do następnego 
etapu. 

 

III etap – finał zawodów odbędzie się w 31.03.2022r w formie elektronicznej z 
wykorzystaniem testu opracowanego w aplikacji FORMS. Finaliści otrzymają od 
organizatora login i hasła do testu. 
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32 uczniów, których zdjęcia i podpisy ze względu na ilość punktów znalazły się w 
finale przystąpi do testu na platformie FORMS sprawdzającego wiedzę i umiejętności 
w zakresie znajomości walorów przyrodniczo - historycznych regionu Doliny Baryczy 
oraz wiedzy ekologicznej. 

Tytuł Laureata zawodów otrzymuje uczeń z największą liczbą punktów za test. Jeżeli 
taką samą  najwyższą liczbę punktów uzyska kilku uczniów ex aequo  uzyskują oni 
tytuł Laurata. 

Tytuł „Omnibus z Doliny Baryczy” otrzymuje uczeń, który za test i zasób w sumie 
uzyskał najwięcej punktów. Jeżeli uczniów z taką samą najwyższą sumą punktów za 
test i zasoby, będzie kilku – Omnibusa z Doliny Baryczy wyłoni dodatkowy test na 
FORMS. 

7. ZADANIA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW: 

- wykonanie i opisanie zdjęcia wybranego obiektu z gminy oraz zamieszczenie ich na 
portalu portalu www.edukacja.barycz.pl (po weryfikacji przez nauczyciela 
prowadzącego) 

- rozwiązanie testu składającego się z 25 pytań dotyczących Doliny Baryczy. (Na 
rozwiązanie testu będzie 30 minut.) 

- przygotowanie do zadań wiedzowych w oparciu o grę edukacyjną „Omnibus Doliny 
Baryczy” oraz podstawowe informacje dotyczących ochrony przyrody w Polsce, ze 
szczególnym uwzględnieniem polskich Parków Narodowych i Parków 
Krajobrazowych Dolnego Śląska i Wielkopolski. 

8. Udział w konkursie każdego uczestnika jest bezpłatny, dobrowolny i oznacza 
przyjęcie w pełni niniejszego regulaminu. 

9. W przypadku, kiedy uczestnik w danym terminie nie będzie miał możliwości 
wykonania testu z przyczyn technicznych lub innych zdarzeń losowych napisze on test 
w innym wyznaczonym terminie (dostanie zapasowy zestaw pytań). 

10. W finale przewidziane są nagrody i dyplomy dla uczniów ufundowane przez  
organizatora oraz partnerów zawodów. 

11.  Z przyczyn od organizatora niezależnych regulamin i terminy poszczególnych etapów 
mogą ulec zmianie. Zgłoszone szkoły zostaną o tym poinformowane. 

 Załączniki do regulaminy: 

- karta zgłoszenia szkoły do udziału w konkursie 

- protokół z przebiegu etapu szkolnego 

- wskazówki do zamieszczania zdjęć 

- oświadczenie rodziców lub opiekunów prawnych dotyczące RODO ( skan przesłany mailem 
na adres bozena.holubka@sp2.twardogora.pl 
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OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH. 

Na podstawie art. 13 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), 
przekazujemy Pani/Panu poniższe informacje związane z przetwarzaniem Pani/Pana 
danych osobowych informuję Panią / Pana, że: Administratorem Pani/Pana danych 
osobowych jest: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Twardogórze. 
AD wyznaczył IOD którym jest: Sebastian Kopacki – inspektor.rodo@gmail.com 
Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie świadomej  
i dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) na przetwarzanie Państwa danych 
osobowych w związku z udziałem w konkursie lub wydarzeniu. 
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania konkursu lub 
wydarzenia, po zakończonym konkursie lub wydarzeniu przez okres 12 miesięcy od 
jego zakończenia lub przez okres 5 lat kalendarzowych, licząc od kolejnego roku po 
zakończeniu konkursu w przypadku wręczania nagród rzeczowych lub finansowych 
przez AD oraz przetwarzane w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obronie 
przed roszczeniami przez okres wskazany w Ustawie - Kodeks cywilny. 
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, którym AD udostępnia 
dane osobowe na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego (np. organy 
ścigania, ZUS, US), podmioty którym AD powierza dane osobowe na podstawie umów 
powierzenia danych osobowych (np. podmioty świadczące wsparcie informatyczne w 
zakresie programów obsługujących czytelników). 
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz prawo 
żądania ich sprostowania, usunięcia (o ile przepisy prawa nie nakazują AD dalszego ich 
przetwarzania), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do 
wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych oraz prawo do cofnięcia zgody 
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Pani/Panu prawo 
wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  
Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie 
uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie. 
Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,  
w tym profilowaniu związanym z automatycznym podejmowaniem decyzji, tj. 
profilowaniu, które odbywałoby się bez udziału człowieka i wywoływało skutki prawne 
lub w podobny sposób wpływało na Panią/Pana. Więcej informacji na temat 
przetwarzania przez Naszą firmę Państwa danych osobowych można znaleźć na stronie 
www placówki. 

 

 


