
REGULAMIN TURNIEJU WIEDZY  

O ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII 

„Czysta energia OZE wokół nas”  

 

1. Organizatorzy turnieju - PGE Energia Odnawialna S.A., Przedszkole 

Publiczne nr 25 w Opolu oraz Zespół Szkół Elektrycznych  

im. T. Kościuszki w Opolu zapraszają uczniów szkół podstawowych  

i ponadpodstawowych województwa opolskiego do udziału  

w turnieju wiedzy o odnawialnych źródłach energii. 

 

2. Cele konkursu: 

 poszerzanie wiadomości o odnawialnych źródłach energii, 

sposobach ich wykorzystania oraz oszczędzania 

 kształtowanie poczucia współodpowiedzialności za stan środowiska 

naturalnego 

 tworzenie trwałych nawyków i zachowań ekologicznego stylu życia 

 promocja placówek edukacyjnych realizujących z pasją działania 

edukacyjne w zakresie OZE 

 

3. Turniej wiedzy o OZE przeznaczony jest dla uczniów szkół 

podstawowych i ponadpodstawowych z terenu województwa 

opolskiego. 

 



4. W turnieju mogą brać udział drużyny składające się z maksymalnie 

dwóch osób.  

 

5. Turniej odbędzie się w terminie: 12 - 15 kwietnia 2021 r. w formie  

on-line. 

 

6. Podczas turnieju drużyny będą odpowiadać na pytania zamknięte 

oraz otwarte.  

 

7. Powołane Jury wyłoni zwycięskie drużyny, a najlepsze z nich  

zostaną nagrodzone. Jury zastrzega sobie prawo wyłonienia 

zwycięskich drużyn w różnych kategoriach wiekowych. 

  

8. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 21 kwietnia 2021 r.,  

na stronach internetowych i mediach społecznościowych 

organizatorów konkursu oraz ich partnerów. 

 

9.  Każda drużyna biorąca udział w turnieju jest zobowiązana  

do rejestracji on-line  i przesłania jako załącznik następujących 

dokumentów 

 metryczkę (załącznik nr 1) 

 zgodę na udział w turnieju (załącznik nr 2) 

 oświadczenie (załącznik nr 3) 

 

      Adres mailowy do rejestracji - arapinski@elektryk.opole.pl 

      Termin rejestracji upływa w dniu 31 marca 2021 r. 

 



10.  W dniach 7-8 kwietnia 2021 r. drużyny otrzymają szczegółowe 

informacje dotyczące terminu turnieju oraz adres turniejowej 

platformy internetowej. 

 

11.  Drużyny bez wypełnionej zgody nie biorą udziału w konkursie. 

 

12.  Biorąc udział w konkursie uczestnik akceptuje niniejszy regulamin. 

 

13.  Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga organizator 

 

14.  Wszelkich informacji na temat konkursu udziela p. Artur Rapiński  

 tel. 77 4544524; e-mail:  arapinski@elektryk.opole.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 - metryczka 

Imię i nazwisko uczestnika: 

……………………………………………………………………………………………………… 

Wiek: ………………… 

Imię i nazwisko nauczyciela/rodzica/opiekuna.………………………………………………….. 

Telefon kontaktowy:……………………………..................…..………………………………….. 

E – mail .................:.....……………………………………………….……………………............. 

Nazwa i adres placówki: 

………………………………………………………………………….…..……………………….. 

……………………………………………………………………….………………..……………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik  nr 2 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/ Oświadczam  że biorę udział (w przypadku osób 

pełnoletnich)*  

 

………………………………………………............................................................................................

                                   ( imię i nazwisko dziecka/ uczestnika - osoby pełnoletniej*)       

             

w turnieju on-line wiedzy o OZE „Czysta energia OZE wokół nas”.  

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych mojego 

dziecka ( imię, nazwisko, wiek) / moich danych  osobowych ( imię, nazwisko, wiek) * 

w celach wynikających z organizacji konkursu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r.  

o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1000). 

2. Wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie treści konkursowych 

moich/mojego dziecka* w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, prezentacjach 

pokonkursowych w różnych formach utrwaleń. 

    .....................………………….                               …………..………………………………..… 

    miejscowość i data                                                   czytelny podpis rodziców/opiekunów  

                          lub uczestnika (w przypadku osób pełnoletnich)* 

 

*niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 3 

 

Oświadczenie nauczyciela lub rodzica /opiekuna lub uczestnika konkursu (w przypadku 

osób pełnoletnich)* 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu moich danych osobowych 

(imię, nazwisko, adres e-mail) w celach wynikających z organizacji turnieju wiedzy o OZE 

„Czysta energia OZE wokół nas”, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 

danych osobowych (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 1000) 

 

.……………….……………………………………………………………. 

data i podpis nauczyciela lub rodzica/opiekuna lub uczestnika konkursu (w przypadku osób 

pełnoletnich)* 

 

 

*niepotrzebne skreślić 

 


