
R e g u l a m i n 
XIV Powiatowego Konkursu Wiedzy  

o Ochronie Przyrody  
na Terenie Powiatu Kolbuszowskiego  

 
 

objętego honorowym patronatem przez  
 Starostę Kolbuszowskiego 

i  
Nadleśniczego Nadleśnictwa Kolbuszowa 

 
dla uczniów szkół podstawowych 

i ponadpodstawowych powiatu kolbuszowskiego.  
 
 

§1 
Organizatorami konkursu są Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej przy współpracy                           
z Nadleśnictwem Kolbuszowa.  
 

§2 
Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy środowiskowej, kształtowanie świadomości 
przyrodniczej, promocja zrównoważonej gospodarki leśnej oraz wypracowanie wrażliwości 
społecznej wśród młodzieży szkolnej. 
 

§3 
Konkurs będzie polegał na rozwiązaniu testu, który obejmuje zagadnienia z  zakresu  wiedzy 
o ochronie przyrody i środowiska na terenie powiatu kolbuszowskiego.  
 

§4 
Konkurs organizowany jest dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu 
działalności Nadleśnictwa Kolbuszowa i Powiatu Kolbuszowskiego. 
 

§5 
Konkurs zostanie przeprowadzony dnia 04 grudnia  2019r. (tj. środa) - Aula 220 Starostwa 
Powiatowego Kolbuszowej ul. 11 Listopada 10. 

1. 900   Rejestracja uczestników konkursu.  
2. 930-1100 Test Konkursowy  wiedzy o ochronie przyrody na terenie powiatu 

kolbuszowskiego. 
3. 1115     Dogrywka dla osób, które uzyskały tą samą liczbę punktów. 
4. 1130     Projekcja filmu przyrodniczego „W dechę film o drewnie”. 
5. 1200     Uroczyste rozdanie nagród. 
 

§6 
Uczestnikami  konkursu mogą być : 

• 3 osoby z każdej szkoły podstawowej z klas 7-8. 
• 5 osób z każdej szkoły ponadpodstawowej.  

 
 

§7 
Testy będzie oceniać:  
Główna Komisja Konkursowa (GKK).  
 



§8 
Zadaniem Komisji będzie opracowanie testu konkursowego oraz pytań do etapu końcowego 
dla osób, które otrzymały z testu  taką samą ilość punktów.  
Komisja będzie oceniać testy wypełnione długopisem. Zabrania się używania korektora.  

 
§9 

W skład Komisji Konkursowej będą wchodzić pracownicy Nadleśnictwa Kolbuszowa                           
i pracownicy Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej Wydziału Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony  Przyrody oraz pracownicy - ds. Promocji i Kultury Powiatu 
Kolbuszowskiego.  
 

§10 
W kategorii szkół podstawowych: 

• nagrodzonych zostanie 6 najlepszych osób za zajęcie kolejnych miejsc oraz 
najlepszy wynik drużynowy. 

W  kategorii szkół ponadpodstawowych: 
• nagrodzonych zostanie 3 najlepsze osoby za zajęcie kolejnych miejsc oraz najlepszy 

wynik drużynowy. 
GKK może przyznać dodatkowe nagrody. 

 
§11 

Nagrody laureatom zostaną wręczone uroczyście 04 grudnia (tj. środa) 2019 roku                            
o godz. 12–tej w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej, ul. 11-go Listopada 10,                           
36-100 Kolbuszowa - w Auli Starostwa 220. 

 
§12 

Zgłoszenia do udziału w konkursie należy przesłać do 29 listopada 2019r. na adres: 
promocja@kolbuszowski.pl lub zgłosić telefonicznie pod numerem 17 7445730.  
 

§13 
Informacje i pytania można uzyskać pod numerem telefonu 17 7445730 pokój 308 -
Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej.   

    
   §14  

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany w regulaminie, o których zostaną 
poinformowani uczestnicy.  
 
 
 
 Nadleśniczy Nadleśnictwa                                                            Starosta Kolbuszowski                                   
          Kolbuszowa 
 
 
       Bartłomiej Peret                                                                               Józef Kardyś 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:promocja@kolbuszowski.pl


Klauzula informacyjna 
 
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych                       

z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych 
osobowych jest Nadleśnictwo Kolbuszowa, 36-100 Kolbuszowa, Świerczów 138. 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji konkursu. 
3. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.  
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji 

międzynarodowych. 
5. W przypadku podania przez Panią/Pana danych osobowych, dane będą 

przetwarzane przez okres określony przez Instrukcję Kancelaryjną lub do momentu do 
momentu wycofania przedmiotowej zgody. 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 
prawo wniesienia sprzeciwu, a w razie wyrażenia dodatkowej zgody, prawo do cofnięcia 
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. 
9. Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do profilowania. 
 

Polecana literatura z lat poprzednich: 
 
1. Przewodniki po ścieżkach przyrodniczych B. Peret (Białkówka, Dymarka, Maziarnia, 

Świerczówka, Morgi). 
2. System Ochrony Przyrody na Płaskowyżu Kolbuszowskim - Ziemia Kolbuszowska 1999-

2019. 
3. Ziemia Kolbuszowska – Tadeusz  Budziński. 
4. Powiat Kolbuszowski – M. Skowroński. 
5. Powiat Kolbuszowski – K. Skowroński. 
6. Chronione Obiekty Przyrodnicze w województwie rzeszowskim – S. Wnuk. 
7. Aktualnie obowiązująca Ustawa o ochronie przyrody. 
8. Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Kolbuszowskiego. 
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