
Regulamin 

Międzyszkolnego Konkursu Biologiczno - Geograficznego 

w ramach 

IX EDYCJI PROJEKTU „DNI GLIWICKICH MŁODYCH 

NAUKOWCÓW” 
 

Międzyszkolny Konkurs Biologiczno-Geograficzny jest organizowany w ramach Dni 

Gliwickich Młodych Naukowców. Jest to konkurs drużynowy (drużyny trzyosobowe) 

skierowany do uczniów klas VII i VIII. Zadania konkursowe będą odnosiły się do treści 

podstawy programowej z biologii i geografii dla II etapu. 

 

1. Termin konkursu: 14.12.2022r., od godz.10.00-13.30 

2. Miejsce przeprowadzenia konkursu: Szkoła Podstawowa z Oddziałami 

Integracyjnymi nr 1 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Gliwicach, 

ul. Kozielska 39 

3. Szkoła może zgłosić do konkursu jedną trzyosobową drużynę złożoną z uczniów klas 

VII lub VIII. Zgłoszenie należy przesłać na załączonym poniżej formularzu do 

sekretariatu Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 przy Zespole 

Szkolno-Przedszkolnym nr 5, tel. 32 2379950 lub na adres mailowy: 

sekretariat@zsp5.gliwice.eu 

Ostateczny termin przesyłania zgłoszeń: 30.11.2022r. 

4. W przypadku choroby zgłoszonego wcześniej ucznia możliwe jest zastąpienie go 

innym uczniem. Zmianę należy zgłosić w dniu konkursu podczas rejestracji 

uczestników. 

5. Uczestnicy powinni przynieść ze sobą przybory do pisania. 

6. Opiekun drużyny jest zobowiązany przynieść na konkurs oświadczenie załączone 

poniżej, wypełnione przez rodziców uczestnika. 

7. Opiekunowie drużyń będą członkami jury, dlatego też prosimy, aby w miarę 

możliwości byli to nauczyciele geografii lub biologii. 

8. W konkursie zostaną przyznane dyplomy za  zajęcie  1, 2 i 3 miejsca. 

9. Szkoły, których drużyny zajmą miejsca od 1-5, otrzymają odpowiednią ilość punktów 

do klasyfikacji końcowej „Dni Gliwickich Młodych Naukowców”. 

10. Prace konkursowe będą przechowywane do końca roku szkolnego 2022/23  

w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 przy Zespole Szkolno-

Przedszkolnym nr 5 w Gliwicach. 

11. Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad sanitarno-higienicznych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Formularz zgłoszeniowy 

 

Międzyszkolny Konkurs Biologiczno – Geograficzny 

w ramach 

IX EDYCJI PROJEKRU „DNI GLIWICKICH MŁODYCH 

NAUKOWCÓW” 
 

 

 

Ostateczny termin zgłoszenia- 30.11.2022r. (SP 1 tel./fax 32 2379415) 

 

 

Szkoła 

 

Imię i nazwisko opiekuna 

 

 

 

 

Wykaz drużyny 

1. 

2. 

3. 

 

 

Podpis zgłaszającego:                                                           Potwierdzenie zgłoszenia  

                                                                                    przez dyrektora szkoły: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA UDZIAŁ W KONKURSIE ORAZ NA 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKA DO CELÓW KONKURSU 

 

Wyrażam zgodę na udział............................................................................................................... 

                                                                                (imię i nazwisko ucznia) 

uczęszczającego do ………………………………..……………………................. do klasy …………  

                                                                                 (nazwa szkoły)  

w miejscowości …………………………………. w Konkursie Biologiczno-Geograficznym                        

w ramach IX Edycji Projektu „Dni Gliwickich Młodych Naukowców”organizowanym przez 

Szkołę Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5  

w Gliwicach. 

Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w/w uczestnika do celów w/w 

konkursu.  

Wyrażam również zgodę na rozpowszechnianie wizerunku w/w uczestnika do celów w/w konkursu.  

 

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

                                                                                                                   (podpis opiekuna prawnego) 

 
OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA UDZIAŁ W KONKURSIE ORAZ NA 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKA DO CELÓW KONKURSU 

 

Wyrażam zgodę na udział............................................................................................................... 

                                                                                (imię i nazwisko ucznia) 

uczęszczającego do ………………………………..……………………................. do klasy …………  

                                                                                 (nazwa szkoły)  

w miejscowości …………………………………. w Konkursie Biologiczno-Geograficznym                        

w ramach IX Edycji Projektu „Dni Gliwickich Młodych Naukowców”organizowanym przez 

Szkołę Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5  

w Gliwicach. 

Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w/w uczestnika do celów w/w 

konkursu.  

Wyrażam również zgodę na rozpowszechnianie wizerunku w/w uczestnika do celów w/w konkursu.  

 

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

                                                                                                                   (podpis opiekuna prawnego) 

 
OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA UDZIAŁ W KONKURSIE ORAZ NA 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKA DO CELÓW KONKURSU 

 

Wyrażam zgodę na udział............................................................................................................... 

                                                                                (imię i nazwisko ucznia) 

uczęszczającego do ………………………………..……………………................. do klasy …………  

                                                                                 (nazwa szkoły)  

w miejscowości …………………………………. w Konkursie Biologiczno-Geograficznym                        

w ramach IX Edycji Projektu „Dni Gliwickich Młodych Naukowców”organizowanym przez 

Szkołę Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5  

w Gliwicach. 

Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w/w uczestnika do celów w/w 

konkursu.  

Wyrażam również zgodę na rozpowszechnianie wizerunku w/w uczestnika do celów w/w konkursu.  

 

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



                                                                                                                   (podpis opiekuna prawnego) 

 

 
 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY 

uczniów Szkół Podstawowych 

do udziału w Konkursie Biologiczno-Geograficznym  

organizowanym  

w ramach  

IX EDYCJI PROJEKTU „DNI GLIWICKICH MŁODYCH NAUKOWCÓW” 

 

 

„Woda i jej mieszkańcy” 

    

który odbędzie się 14.12.2022r. 

w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1  

przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Gliwicach 

Cele konkursu: 

▪ integracja społeczności międzyszkolnej 

▪ rozbudzenie i pogłębienie zainteresowań biologicznych i geograficznych 

▪ podnoszenie wyników pracy z uczniem zdolnym 

▪ stwarzanie uczniom możliwości współzawodnictwa 

 

Konkurs będzie składał się z następujących etapów: 

1. Rozwiązywanie zadań testowych 

2. Praca z mapą 

3. Krzyżówka  

 

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi bezpośrednio po rozwiązaniu zadań przez uczestników. 


