
 

Regulamin 

Okręgowego Konkursu Ekologiczno-Wędkarskiego 

 

I. Założenia ogólne: 

1. Organizatorem konkursu jest Okręgowa Komisja ds. Młodzieży Okręgu PZW w Zielonej Górze. 

2. Celem konkursu jest popularyzowanie idei wędkarstwa i działalności PZW wśród dzieci  i młodzieży oraz 

poszerzenie wiedzy z zakresu wędkarstwa, zasad bezpiecznego wypoczynku nad wodą, etyki, ekologii 

i ochrony środowiska. 

 

II. Tematyka konkursu i zasady oceny prac: 

Konkurs polega na wypełnieniu przez zawodnika testu o tematyce ekologiczno-wędkarskiej w jak najkrótszym 

czasie. Test będzie zawierał minimum 30 pytań spośród pytań zamieszczonych na stronie internetowej:  

 

www.pzw.org.pl/mlodziez/cms/20011/pytania_do_testu_ekologicznowedkarskiego_na_olimpiady_wedkarskie 

 

w tym 25 pytań testowych i 5 pytań opisowych: 3 dotyczące ryb (nazwa ryby, jej okres ochronny, wymiar 

ochronny i dzienny limit połowu) i 2 dotyczące roślin wodnych (nazwa rośliny). Za każdą prawidłową odpowiedź 

zawodnik otrzymuje 1 pkt. Za odpowiedź połowiczną – 0,5 pkt. Za złą, lub brak odpowiedzi na pytanie – 0 pkt.  

W pytaniach opisowych przy błędnie podanej nazwie ryby wszystkie pozostałe odpowiedzi dotyczące tej ryby są 

punktowane na „0”, nawet jeżeli którakolwiek z tych odpowiedzi jest prawidłowa. Jeżeli jakakolwiek ryba w 

pytaniu nie posiada okresu ochronnego, wymiaru ochronnego lub dziennego limitu połowów właściwą 

odpowiedzią jest :  

„brak”, „nie posiada” lub „nie dotyczy”. Brak odpowiedzi na takie pytanie, lub postawienie kreski punktowane 

jest na „0”. Ogólna, maksymalna, możliwa liczba uzyskanych punktów w konkurencji  

- 39 pkt. 

 

III. Warunki uczestnictwa: 

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych z terenu działania Okręgu PZW  w Zielonej 

Górze. 

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie zgłoszenia do Biura Okręgu PZW w Zielonej Górze 

(minimum dziesięciu uczestników), pocztą elektroniczną na adres: mlodziez@pzw.zgora.pl  

i przeprowadzenie etapu szkolnego przy wykorzystaniu przesłanych przez organizatora testów. Protokół 

z wynikami konkursu należy przekazać do Okręgu PZW  w Zielonej Górze do dnia 28 lutego 2020 r.  

 

IV. Przebieg konkursu: 

1. Przesłanie zgłoszenia do Okręgu PZW w Zielonej Górze - do końca listopada 2019 r. 

2. Dostarczenie, na etap szkolny, testów przez organizatora - do połowy grudnia 2019 r.. 

3. Etap szkolny, test 30 pytań - do dnia 20 lutego 2020 r.  

4. Przekazanie do Okręgu PZW w Zielonej Górze protokołu z przeprowadzenia etapu szkolnego z nazwiskami 

laureatów do dnia 28 lutego 2020 r. 

5. Finał okręgowy odbędzie się w pierwszej połowie marca - szczegóły zostaną podane w terminie późniejszym.  

6. Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w tym samym dniu, po sprawdzeniu testów 
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finałowych. W przypadku uzyskania, przez kilku zawodników, takiej samej liczby punktów, zwycięzcą zostaje 

osoba, która wcześniej zakończyła rozwiązywanie testów (komisja odbierając test od zawodnika wpisuje 

kolejny numer na arkuszach odpowiedzi).   

7. Jury konkursu stanowić będą przedstawiciele Okręgowej Komisji ds. Młodzieży Okręgu PZW  w Zielonej 

Górze. 

 

V. Nagrody: 

1. Laureaci etapów szkolnych –  dwóch najlepszych uczniów z każdej szkoły. otrzymają nagrody książkowe, 

które zostaną wręczone na podsumowaniu etapu finałowego. 

2. Dla laureatów konkursu finałowego przyznane zostaną nagrody w postaci bonów towarowych  o wartości:  

I miejsce - 600 zł, 

II miejsce - 500 zł, 

III miejsce - 400 zł, 

IV miejsce - 300 zł, 

V miejsce - 200 zł, 

VI miejsce - 100 zł. 

3. Szkoła, której uczniowie zdobędą największą liczbę punktów w konkursie finałowym zostanie wyróżniona 

przez organizatora. 

 

VI. Ochrona danych osobowych: 

1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Uczestników Okręgowego Konkursu Ekologiczno-

Wędkarskiego (zwanego w dalszym ciągu konkursem), w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zwane dalej RODO) oraz odpowiednich 

aktach prawa krajowego o ochronie danych osobowych jest Polski Związek Wędkarski Zarząd Główny, ul. 

Twarda 42, 00 – 831 Warszawa.   

2. Do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w służy następujący adres email: 

iodo@pzw.zgora.pl . 

3. Podstawę przetwarzania danych osobowych Uczestników konkursu stanowi art. 6 ust. 1 lit. a, c, f RODO. 

4. Dane osobowe uczestników konkursu, tj. imię i nazwisko, wizerunek oraz nazwa Szkoły, do której 

uczęszczają, będą przetwarzane w celach, zakresie i przez okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia, 

promocji, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród przez uczestników, w celach rozliczenia konkursu, 

archiwizacji dokumentów zgromadzonych w związku z realizacją zadania, a także mogą być wykorzystywane 

w celach promocyjnych, także po zakończeniu konkursu. 

5. W celu prawidłowej realizacji usług określonych w niniejszym regulaminie dane, o których mowa w pkt 2, 

zostaną udostępnione PZW. 

6. Dane osobowe uczestników zawodów będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w 

rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. 

o ochronie danych osobowych (dalej: UODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia 

stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym regulaminem. 
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7. Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej. Dane osobowe uczestników nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w 

tym profilowaniu. 

8. Uczestnikom przysługują prawa do: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, 

ograniczenia przetwarzania danych, cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym 

momencie, co uniemożliwi jednak udział w konkursie. 

9. Uczestnikom przysługuje również prawo do wniesienia skargi do  Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych na przetwarzanie ich danych przez Administratora. Realizacja uprawnień, o których mowa 

powyżej może odbywać się poprzez pisemne wskazanie swoich żądań przesłane na adres Administratora. 

10. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz niezbędne do 

wzięcia udziału w konkursie, zaś ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w 

konkursie. 

 

VII. Postanowienia końcowe 

1. Uczestnik poprzez udział w konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie wizerunku przez Okręg PZW w Zielonej 

Górze, która obejmuje zamieszczanie zdjęć oraz relacji z przebiegu konkursu w celu realizacji działań 

promocyjnych na stronie internetowej Okręgu PZW w Zielonej Górze oraz w lokalnej prasie. 

2. Uczestnik biorąc udział w konkursie w pełni akceptuje zapisy niniejszego Regulaminu. 

3. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 08.11.2018 r. 

 

 

Kontakt: 

Grzegorz Rutkowski – Wiceprezes Zarządu Okręgu ds. Młodzieży - tel. 605 053 197, grze.rut@op.pl 

 


