
REGULAMIN OLIMPIADY MIĘDZYSZKOLNEJ 
 

W RAMACH KAMPANII „NIE WYRZUCAJ – OGRANICZAJ, ODTWARZAJ, ODDAWAJ” 
dofinansowanej ze środków 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 
 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1) Regulamin jest wydany przez organizatora konkursu Gminę Warta. 
2) Olimpiada trwać będzie od dnia ogłoszenia do dnia 30 września 2022 roku. 
3) Celem Regulaminu jest przeprowadzenie Olimpiady i uregulowanie wszystkich aspektów jej 

organizacji. 
 

II. ZASADY UCZESTNICTWA 
1) Uczestnikiem Olimpiady może być każdy uczeń, uczęszczający do szkoły podstawowej (olimpiada 

zorganizowana jest dla uczniów w kategorii wiekowej klasy VII-VIII), w dowolnej placówce 
oświatowej Gminy. Każda z ośmiu szkół podstawowych na obszarze Gminy Warta deleguje do 
udziału w Olimpiadzie reprezentację złożoną z 5 uczniów. Organizator nie wnika w metodologię 
wyboru 5-osobowej reprezentacji, która weźmie udział w Olimpiadzie, dopuszczając każdy 
sposób skompletowania grupy przez szkołę, np. eliminacje wewnątrzszkolne, udział w 
olimpiadach tematycznych, itp. 

2) Zadaniem Uczestników jest wypełnienie testu wiedzy ekologicznej związanej z tematyką 
ograniczania ilości generowanych odpadów, segregowania odpadów generowanych, gospodarki 
o obiegu zamkniętym, recyklingu. 

3) Zgłoszenia, uwzględniające zgody rodziców na udział dzieci w Olimpiadzie, szkoła dostarcza do 
dnia 23 września 2022 roku do Urzędu Miejskiego w Warcie – Rynek im. Wł. St. Reymonta 1, 98-
290 Warta. 

4) Przebieg Olimpiady wiąże się z udziałem w rywalizacji, która będzie punktowana. 
5) Liczba punktów zdobyta w rywalizacji decyduje o zajęciu kolejnych miejsc przez Uczestników. 
6) W razie równej liczby punktów, o kolejności miejsc zadecyduje czas trwania wypełniania testu od 

początku jego wypełniania do jego zakończenia. 
7) Punktacja wszystkich uczniów z danej szkoły zostanie zsumowana, celem wygenerowania 

rankingu szkolnego zmierzającego do wyłonienia kolejności szkół celem nagrodzenia szkół 
zgodnie z kolejnością miejsc w klasyfikacji zespołowej. 

 
III. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 

1) Jury złożone z pracowników Organizatora, w terminie organizacji Olimpiady, czyli 30 września 
2022 roku, dokona weryfikacji testów i wyłoni laureatów. 

2) Uczestnicy otrzymają – I miejsce ROWER, II miejsce ROWER, III miejsce ROWER, IV-XL miejsca 
GŁOŚNIK BEZPRZEWODOWY. 

3) Szkoły za udział w Olimpiadzie w ramach klasyfikacji zespołowej, otrzymają – I miejsce 
MIKROSKOP, II miejsce – TELESKOP, III miejsce – TELESKOP, miejsca IV-VIII – STÓŁ DO GRY 
PIŁKARZYKI. 

4) Wręczenie nagród laureatom konkursu nastąpi podczas wydarzenia zorganizowanego przez 
Organizatora. O dokładnej godzinie i miejscu wręczenia nagród szkoły zostaną powiadomione. 

 
IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1) Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie. 
2) Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej i w siedzibie Urzędu Miejskiego w 

Warcie, ul. Rynek im. Wł. St. Reymonta 1, 98-290 Warta. 
3) Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora. 
4) Sprawy nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator. 



5) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody (zarówno majątkowe, jak i niemajątkowe) 
poniesione przez uczestnika konkursu bądź przez osoby trzecie, w związku z uczestnictwem w 
Olimpiadzie. 

6) Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą danych osobowych i 
informacji podanych w związku z udziałem w Olimpiadzie. 

7) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez uczestnika Olimpiady 
nieprawdziwych danych lub danych innej osoby na rzecz uczestnika Olimpiady oraz danych 
nieprawdziwych lub niepełnych. 


