Załącznik nr 2
Regulamin konkursu wiedzy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
pt. „Co Ty wiesz o bioróżnorodności?”
1.

Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie wiedzy pt. „Co Ty wiesz o bioróżnorodności?”
organizowanym przez ZOO Wrocław sp. z o.o. przy ul. Wróblewskiego 1-5, 51-618 Wrocław (zwanym dalej
„Organizatorem”).

2.

Celem konkursu wiedzy pt. „Co Ty wiesz o bioróżnorodności?” jest promowanie wśród uczniów szkół
ponadgimnazjalnych zagadnień związanych z bioróżnorodnością lokalnych ekosystemów, ochroną gatunkową,
kształtowaniem prawidłowych postaw ekologicznych oraz rozwijanie zainteresowań tymi tematami. Konkurs jest
elementem projektu pt. „CO W TRAWIE PISZCZY?” – EDUKACJA EKOLOGICZNA W ZAKRESIE OCHRONY LOKALNEJ BIORÓŻNORODNOŚCI
PROWADZONA PRZEZ WROCŁAWSKIE ZOO, organizowanym w ramach kampanii na rzecz ochrony lokalnej
bioróżnorodności „Let it Grow" Campaign 2015/17, której inicjatorem jest EAZA (Europejskie Stowarzyszenie
Ogrodów Zoologicznych i Akwariów).

3.

Udział w konkursie oznacza zgodę na zastosowanie się do wszystkich zasad niniejszego regulaminu.

4.

Konkurs odbędzie się w dniu 06.10.2017 roku na terenie ZOO Wrocław, o godzinie 11.00 w sali konferencyjnoedukacyjnej w pawilonie Afrykarium na terenie Organizatora. Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 29.09.2017 roku,
ze względów organizacyjnych decyduje kolejność zgłoszeń.

5.

Uczestnikiem konkursu może być uczeń szkoły ponadgimnazjalnej z całego kraju.

6.

Uczestnicy zgłaszani do konkursu mają być wybrani przez nauczyciela danej szkoły, w liczbie maksymalnie trzech
uczniów z jednej szkoły, z jednym opiekunem/nauczycielem.
Do zgłoszenia należy dołączyć formularze zgłoszenia zawierający dane uczniów: imię i nazwisko, klasę, nazwę i
adres szkoły wraz z oświadczeniem opiekuna prawnego o zapoznaniu się i zaakceptowaniu regulaminu
konkursu, o wyrażeniu zgody na udział uczestnika w konkursie oraz na przetwarzanie przekazanych danych
osobowych uczestnika. Wzór formularza znajduje się na stronie www.zoo.wroclaw.pl . Przekazanie
wypełnionego prawidłowo oraz podpisanego przez opiekuna prawnego uczestnika formularza stanowi warunek
wzięcia udziału w konkursie.

7.

8.
9.

Zgłoszenia przyjmujemy drogą telefoniczną, mailową. Tel: 71/348 30 24 wewn.109, e-mail m.bielec@zoo.wroc.pl
Osoba dokonująca zgłoszenia uczniów do konkursu podaje do kontaktu swoje dane osobowe, tj. imię i nazwisko,
numer telefonu oraz adres email. Fakt podania danych osobowych stanowi jednocześnie wyrażenie przez tą
osobę zgody na przetwarzanie tych danych w celu realizacji zgłoszenia uczestników do konkursu wiedzy pt. „Co
Ty wiesz o bioróżnorodności?” a także przyjęcie przez nią do wiadomości, że:
- Administratorem zebranych danych osobowych jest ZOO Wrocław sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul.
Z. Wróblewskiego 1-5, 51-618 Wrocław.
- dane będą przetwarzane w związku z realizacją zgłoszenia uczestników do konkursu wiedzy pt. „Co Ty wiesz o
bioróżnorodności?” organizowanego przez ZOO Wrocław sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
- dane nie zostaną udostępnione innym podmiotom.
- podanie danych jest dobrowolne.
- posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania wraz z prawem do kontroli
przetwarzania danych zawartych w zbiorze zgodnie z art. 32 ustawy dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych
osobowych (tj. Dz. U., poz. 922).

10. Konkurs ma charakter indywidualny.
11. Uczestnikiem w konkursie nie może być dziecko pracownika ZOO Wrocław Sp. z o.o.
12. Konkurs polega na rozwiązaniu testu z pytaniami zamkniętymi jednokrotnego wyboru z kilku możliwych
odpowiedzi i otwartymi dotyczącymi ochrony przyrody.
13. Zakres materiału obowiązującego podczas konkursu jest dostępny na stronie zoo.wroclaw.pl w zakładce
edukacja/kampanie, część pierwsza opracowania kampanii.
14. Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora wyłoni trzy pierwsze lokaty oraz wyróżnienia i nagrodzi
laureatów. Wszyscy uczestnicy konkursu dostaną dyplomy uczestnictwa.
15. Laureaci zostają wyłonieni wyłącznie na podstawie liczby punktów uzyskanych z testu, w przypadku jednakowej
liczby punktów liczba finalistów może zostać nieznacznie zwiększona lub zmniejszona.

16. Decyzje Komisji Konkursowej w kwestii wyłonienia laureatów są ostateczne.
17. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone a nagrody i dyplomy wręczone w dniu przeprowadzenia
Konkursu.
18. Nagrody nie podlegają zamianie na inne lub na ich równowartość pieniężną.
19. Nazwiska laureatów Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej zoo.wroclaw.pl najpóźniej w ciągu
14 dni od zakończenia Konkursu.
20. Organizator może wykluczyć uczestnika z konkursu w przypadku naruszenia przez uczestnika postanowień
niniejszego regulaminu.
21. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem mającym wiążącą moc prawną w zakresie realizacji konkursu.

