Regulamin Turnieju Ekologicznego EKO-EXPRESS
Postanowienia ogólne
§1
1. Organizatorem Turnieju Ekologicznego „EKO-EXPRESS” /zwanego dalej
„Turniejem”/ jest Centrum Popularyzacji Nauki Politechniki Śląskiej z siedzibą przy
ul. Konarskiego 22B, p. 221a, 44-100 Gliwice, oraz Wydział Inżynierii Środowiska
i Energetyki Politechniki Śląskie z siedzibą przy ul. Konarskiego 18, 44-100 Gliwice,
/zwany dalej „Organizator”/.
2. Warunkiem udziału w Turnieju jest akceptacja niniejszego regulaminu przez
koordynatora zespołu. Dokonanie zgłoszenia związanego z udziałem w Turnieju jest
równoznaczne z akceptacją regulaminu. Niezapoznanie się z regulaminem nie zwalnia
od stosowania się do jego postanowień.
Cel Turnieju
§2
1. Celem Turnieju jest podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz
promowanie zasad zrównoważonego rozwoju poprzez edukację proekologiczną
w zakresie sortowania odpadów, ochrony zasobów wodnych, gleby i powietrza.
Warunki udziału w Turnieju
§3
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Turniej skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, tworzących zespoły.
Udział w Turnieju jest bezpłatny.
Liczba zespołów biorących udział w Turnieju jest ograniczona do 15.
Zespół tworzą uczniowie jednej lub więcej klas z danej szkoły.
Zgłoszony zespół posiada co najmniej jednego koordynatora., którym może zostać
wyłącznie nauczyciel. Koordynator odpowiada za opiekę nad zespołem, kontakt z
Organizatorem, oraz realizację zadań określonych w § 3 pkt 9, § 5 pkt 4, § 6 pkt 2, § 9
pkt 1.
Jeden zespół liczy maksymalnie do 20 osób. W sytuacji, gdy zespół stanowią uczniowie
jednej klasy, na uzasadnioną prośbę Koordynatora, Organizator może zezwolić na
rozbudowanie zespołu o dodatkowe osoby.
Z jednej szkoły może zostać zgłoszonych maksymalnie 3 zespoły.
Koordynatorzy zgłaszają zespoły w dwóch kategoriach wiekowych:
– grupa I /uczniowie klas I–IV/,
 grupa II /uczniowie klas V–VIII/.
Koordynator zespołu przesyła wypełniony formularz zgłoszeniowy, stanowiący
załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, na adres: wydarzeniacpn@polsl.pl
Harmonogram Turnieju
§4

1. Zgłaszanie zespołów do Turnieju trwa od chwili udostępnienia formularza
zgłoszeniowego na stronie www Turnieju do 31 marca 2019 roku.
2. Udział w grze miejskiej na terenie Politechniki Śląskiej w Gliwicach, w tym zebranie
zadań turniejowych odbywa się 12 kwietnia 2019 roku.
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3.
4.
5.
6.

Rozwiązywanie zdań trwa od 13 kwietnia do 16 maja 2019 roku.
Przesłanie odpowiedzi jest możliwe do 17 maja 2019 roku.
Obrady jury / weryfikacja prac trwa od 18 do 31 maja 2019 roku.
Uroczyste zakończenie, czyli EKO-EXPRESS Party, w tym wręczenie nagród
laureatom odbywa się 06 czerwca 2019 roku.
Miejsce i godzina uroczystego zakończenia Turnieju zostaną podane w późniejszym
terminie na stronie www Turnieju.
Przebieg Turnieju
§5

1. Turniej to rozgrywka w formie podchodów, którego głównym założeniem jest
odnalezienie zadań umiejscowionych w różnych punktach Politechniki Śląskiej, oraz
rozwiązanie ich w terminie zgodnym z harmonogramem Turnieju § 4 pkt 3.
2. Zadania merytoryczne, które otrzymają do rozwiązania zespoły dotyczą: sortowania
odpadów, ochrony zasobów wodnych, gleby i powietrza.
3. Zadania mają charakter interdyscyplinarny, tj. zawierają elementy merytoryczne
/znajomość faktów/, jak też zachęcają do wykorzystania tzw. umiejętności społecznych
/komunikacje werbalną/niewerbalną, asertywność, nagradzanie, wzmacnianie, empatię
współpracę z zespołem, rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów/.
4. Rolą koordynatora zespołu jest nadzór nad uczniami w trakcie Turnieju, oraz wsparcie
w korzystaniu z urządzeń multimedialnych /komputer, internet, aparat fotograficzny/
w szkole. Zespół bez koordynatora nie może wziąć udziału w Turnieju.
Wymagania dotyczące formy odpowiedzi do zadań
§6
1. Odpowiedzi należy umieścić na Karcie Odpowiedzi, którą Organizator dostarcza
koordynatorowi zespołu w dniu Turnieju, tj. 12 kwietnia 2019 roku.
2. Wypełnioną Kartę Odpowiedzi koordynator zespołu przekazuje do Centrum
Popularyzacji Nauki w terminie określonym w harmonogramie § 4 pkt 4.
3. Karta odpowiedzi poza właściwymi odpowiedziami zawiera także:
a) nazwę szkoły,
b) adres szkoły,
c) imię i nazwisko koordynatora zespołu,
d) numer telefonu kontaktowego koordynatora zespołu,
e) e-mail koordynatora zespołu,
f) liczbę uczestników w zespole,
g) wiek uczestników zespołu.
4. Karta odpowiedzi zawierająca braki formalne, powinna być uzupełniona przez
koordynatora zespołu w terminie do 3 dni roboczych od informacji przekazanej drogą
mailową.
5. Niedostarczenie prawidłowo wypełnionej Karty Odpowiedzi w wyznaczonym terminie
oznacza rezygnację zespołu z udziału w Turnieju.
Sposób oceny zadań turniejowych
§7
1. Zadania turniejowe ocenia powołane przez Organizatora Jury, w skład którego wchodzą
nauczyciele akademiccy oraz eksperci w zakresie tematyki Turnieju.
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2. Obie kategorie wiekowe o których mowa w § 3 pkt 8 są oceniane wg odrębnych
kryteriów, dostosowanych do ich możliwości i podstawy programowej.
3. Odpowiedź dotycząca zadań turniejowych przygotowywana jest wyłącznie przez
uczniów tworzących zespół. Zespół ma jedynie możliwość konsultacji z koordynatorem
zespołu.
4. Odpowiedź
dotycząca
zadań
turniejowych
będąca
plagiatem
zostaje
zdyskwalifikowana.
5. Jury ocenia zadania turniejowe wg odrębnie ustalonych kryteriów, które zostaną podane
do wiadomości w późniejszym terminie.
Nagrody
§8
1. W Turnieju zostaną wybrane trzy najlepsze zespoły, których zadania turniejowe zostaną
najwyżej ocenione przez Jury w każdej z dwóch grup wiekowych. W sumie Turniej
wygra 6 zespołów, które uzyskają największą liczbę punktów.
2. Jury może podjąć decyzję o przyznaniu dodatkowych nagród.
3. W uzasadnionych przypadkach, jury może zrezygnować z przyznania nagród.
Postanowienia końcowe
§9
1. Przed przystąpieniem do Turnieju, koordynator zespołu zobowiązany jest do
zapoznania z niniejszym regulaminem zespół biorący udział w Turnieju.
2. W miejscu Turnieju obowiązuje zakaz:
- spożywania środków odurzających i innych substancji niedozwolonych,
- wnoszenia i posiadania broni, materiałów wybuchowych oraz środków
pirotechnicznych,
- wnoszenia przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia
uczestników Turnieju.
2. Organizator odmówi udziału w Turnieju uczestnikom:
- znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających lub
innych, podobnie działających środków,
- posiadającym broń lub inne przedmioty zagrażające życiu,
- zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w innych sposób stwarzający
zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku Turnieju,
- które nie przestrzegają regulaminu Turnieju,
- uczestnikom/zespołom, które nie dokonały wcześniejszego zgłoszenia.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
- rzeczy pozostawione lub skradzione podczas Turnieju,
- wypadki wynikłe ze złego stanu zdrowia lub winy uczestników Turnieju.
4. Działania wobec osób niestosujących się do niniejszego regulaminu:
- uczestnicy, którzy nie będą stosować się do poleceń służb porządkowych oraz obsługi,
mogą zostać usunięci z miejsca Turnieju,
- za nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu stosowana będzie odpowiedzialność
w trybie karno-administracyjnym.
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3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania oraz upowszechniania materiałów
filmowych i zdjęć wykonanych podczas Turnieju do celów promocyjnych
i informacyjnych na wszystkich stronach internetowych jednostek organizacyjnych
Uczelni, mediach społecznościowych oraz relacjach prasowych, na co koordynator
zespołu wyraża zgodę.
Sponsorzy, patroni oraz partnerzy Turnieju zastrzegają sobie prawo do wykorzystania
oraz upowszechniania materiałów filmowych i zdjęć wykonanych podczas Turnieju do
celów promocyjnych i informacyjnych na własnych stronach internetowych, mediach
społecznościowych oraz relacjach prasowych, na co koordynator zespołu wyraża
zgodę.
3. Aktualne informacje o Turnieju dostępne są na stronie internetowej: www.cpn.polsl.pl,
w zakładce: Dla dzieci i młodzieży/EKO-EXPRESS.

4

Załącznik Nr 1 do Regulaminu

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY ZESPOŁU
W TURNIEJU EKOLOGICZNYM „EKO-EXPRESS”
ZORGANIZOWANYM NA POLITECHNICE ŚLĄSKIEJ
W DNIU 12 KWIETNIA 2019 ROKU

Klauzula informacyjna
1. Administratorem zgromadzonych danych osobowych uczestnika jest Politechnika
Śląska z siedzibą przy ul. Akademickiej 2A, 44-100 Gliwice.
2. Inspektorem Ochrony Danych na Politechnice Śląskiej jest P. dr Marta MACEŁKO,
z którą można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: iod@polsl.pl.
3. Dane osobowe uczestnika przetwarzane będą w celach organizacyjnych Turnieju.
4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych uczestnika jest art. 6 ust. 1 lit. a, e
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
/RODO/.
5. Dostęp do danych osobowych uczestnika wewnątrz struktury organizacyjnej
Politechniki Śląskiej będą mieć wyłącznie pracownicy upoważnieni do przetwarzania
danych osobowych w niezbędnym zakresie.
6. Dane osobowe uczestnika nie będą ujawniane innym podmiotom, z wyjątkiem
podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
7. Dane osobowe uczestnika będą przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do
realizacji celu, dla którego zostały zgromadzone.
8. Uczestnik posiada prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo do:
ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu;
cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
9. Uczestnik posiada prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych /RODO/.
10. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne,
jednak stanowi warunek przystąpienia do udziału w Turnieju.

5

1. Nazwa szkoły:
………………………………………………………………………………………………......
2. Adres szkoły:
………………………………………………………………………………………………......
3. Nazwisko i imię koordynatora zespołu:
………………………………………………………………………………………………......
4. Telefon i e-mail do koordynatora zespołu:
………………………………………………………………………………………………......
5. Liczba uczniów w zespole:
………………………………………………………………………………………………......
6. Wiek uczniów w zespole:
………………………………………………………………………………………………......
7. Nazwa zespołu:
………………………………………………………………………………………………......
Opracowany formularz proszę przesłać na adres: wydarzeniacpn@polsl.pl

Ważne!
1. Koordynator zespołu deklaruje, iż uczestnicy turnieju są ubezpieczeni.
2. Koordynator zespołu deklaruje, iż wszyscy uczestnicy Turnieju wyrażają zgodę na
wykorzystanie wizerunku w materiałach filmowych i zdjęciach wykonanych przez
Organizatora, Sponsora, Patrona oraz Partnera wydarzenia podczas Turnieju, do celów
promocyjnych i informacyjnych.
3. Formularz winien być wypełniony w pełnym zakresie.
4. Dojazd na Turniej, uroczyste zakończenie oraz ubezpieczenie zapewnia instytucja
zespołu zgłaszanego do Turnieju.

...........………….……………………………………….
miejscowość / data / podpis koordynatora zespołu
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