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Regulamin
Ogólnopolskiej Olimpiady Antysmogowej 

– Konkursu Wiedzy o Powietrzu 
i Zmianach Klimatu

Cel Olimpiady
 Celem  Ogólnopolskiej  Olimpiady  Antysmogowej  –  Konkursu  Wiedzy  o  Powietrzu  i

Zmianach  Klimatu  (zwanej  również  Olimpiadą  Edukacyjnej  Sieci  Antysmogowej  lub
Olimpiadą ESA) jest popularyzacja wśród uczestników Olimpiady wiedzy o powietrzu, jego
zanieczyszczeniach  
i zmianach klimatu.

 Aktywizacja do podejmowania działań na rzecz czystego powietrza.
 Wzbudzenie  zainteresowania  uczniów  tematyką  ekologiczną  i  motywacji  do  stałego

pogłębiania wiedzy i działania na rzecz czystego powietrza.
 Rozpowszechnianie bezpiecznego korzystania z narzędzi cyfrowych w edukacji.
 Zakres  tematyczny  Olimpiady  poszerza  podstawę  programową  szkoły  podstawowej  

w poruszanym zakresie tematycznym.

1. Organizator Olimpiady
1) Organizatorem Olimpiady jest Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy

Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie, działająca pod adresem ul. Kolska 12, 01-
045 Warszawa, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIII  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000012938,
REGON:  010464542,  NIP:  521-04-17-157  (dalej:  „NASK-PIB”  lub  „Organizator”),
koordynator programu Edukacyjna Sieć Antysmogowa (dalej: „ESA”). 

2) Informacje o Olimpiadzie są dostępne na https://olimpiadaesa.nask.pl/. Regulamin wraz 
z załącznikami znajduje się:  https://olimpiadaesa.nask.pl/regulamin.

2. Uczestnicy Olimpiady
1) Olimpiada adresowana jest do uczniów szkół podstawowych klas VII-VIII (Uczestnik),  

w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U.2021.1082
t.j.).

2) Przystąpienie do Olimpiady przez Uczestnika następuje za zgodą dyrektora szkoły w
drodze  zgłoszenia  Uczestnika  przez  nauczyciela  poprzez  wypełnienie  formularza
rejestracyjnego na  stronie:  olimpiadaesa.nask.pl.  Szczegółowe informacje  dotyczące
rejestracji znajdują się w załączniku nr 4 do Regulaminu. Termin rejestracji Uczestników
trwa od 16.01 do 07.03.2023 r.
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3) Każdy  z  etapów  Olimpiady  powinien  odbyć  się  w  budynku  szkoły,  chyba  że  nie
pozwalają  na  to  obowiązujące  w  terminie  Olimpiady  ograniczenia  związane  z
funkcjonowaniem  szkół,  na  przykład  z  powodu  zapobiegania,  przeciwdziałania  i
zwalczania  COVID-19,  lub  też  sytuacja  osobista  Uczestnika  (przebywanie  na
kwarantannie  itp.).  Każdorazowo
w przypadku braku możliwości przystąpienia do Olimpiady przez Uczestnika na terenie
szkoły  wymagana  jest  zgoda  Organizatora  i  dyrektora  szkoły  na  uczestnictwo  w
konkursie  poza  szkołą  wraz  z  kontrolą  samodzielności  rozwiązywania  testu
konkursowego zdalnie.

3. Zasady ogólne 
1) Olimpiada ma charakter ogólnopolski. Składa się z 3 etapów: etapu I – szkolnego, etapu

II – wojewódzkiego, etapu ogólnopolskiego – finału.
2) Uczniowie biorący udział w Olimpiadzie na każdym etapie konkursu reprezentują swoją

szkołę.
3) Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatną formą współzawodnictwa.
4) Zakres tematyczny Olimpiady znajduje się w podstawie programowej i ją poszerza.
5) Olimpiada odbędzie  się  na  platformie  konkursowej  Edukacyjnej  Sieci  Antysmogowej

dostępnej pod adresem olimpiadaesa.nask.pl.
6) Każdy z etapów Olimpiady powinien odbyć się w budynku szkoły za zgodą dyrektora

szkoły. 
7) Olimpiada będzie miała charakter interaktywny. 
8) Nad  poprawnością  przebiegu  Olimpiady  będzie  czuwać  Komisja  powołana  przez

Organizatora.
9) Decyzje komisji są ostateczne i nieodwołalne.
10)Czas trwania każdego etapu Olimpiady to 70 minut.
11)Olimpiada  będzie  polegała  na  rozwiązaniu  testu  wiedzy  wielokrotnego  wyboru  

i  innych  zadań  zgodnych  z  zakresem  tematycznym  Olimpiady  udostępnionym  na
platformie  konkursowej  Edukacyjnej  Sieci  Antysmogowej: olimpiadaesa.nask.pl.
Olimpiada na każdym etapie będzie się składała z 40 zadań.

12)Olimpiada  jest  konkursem  indywidualnego  sprawdzenia  wiedzy.  Jeśli  zajdzie
uzasadnione podejrzenie, że praca uczestnika nie jest samodzielną pracą, możliwa jest
dyskwalifikacja  na  każdym  etapie  Olimpiady  lub  wykreślenie  uczestnika  z  listy
laureatów.

13)Organizator  w  razie  wystąpienia  problemów  technicznych  uniemożliwiających
przeprowadzenie każdego z etapów ma prawo wyznaczyć nowy termin etapu, podczas
którego wystąpiły  problemy techniczne,  niezwłocznie  informując  o  tym Uczestników
Olimpiady i nauczycieli.

14)Uczestnik, jak również nauczyciel zgłaszający Uczestnika, przystępując do Olimpiady,
wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się stosować do
jego warunków. 

15)Uczniowie biorący udział w Olimpiadzie otrzymają dyplomy uczestnictwa 
potwierdzające udział w Olimpiadzie. Dyplomy Laureatów będą zawierać niezbędne 
dane ucznia, zasięg konkursu, zdobyte miejsce I, II lub III, dane organizatora.
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4. Harmonogram Olimpiady
I etap – etap szkolny

Etap  szkolny  Olimpiady  zwany  dalej  I  etapem  Olimpiady  odbędzie  się  na  platformie
konkursowej Edukacyjnej Sieci Antysmogowej: olimpiadaesa.nask.pl w dniu 30.03.2023 o
godzinie 10.
Po godzinie 11:10 test nie będzie dostępny. Uczestnicy, którzy otrzymają 80% punktów,
awansują  do  kolejnego  szczebla  Olimpiady.  Jeśli  20%  uczestników  nie  osiągnie
wymaganego poziomu 80% poprawnych odpowiedzi, do kolejnego etapu zakwalifikuje się
20% uczestników, którzy osiągnęli najlepsze wyniki.

Nagrodą w I etapie jest awans do kolejnego etapu Olimpiady.
Ogłoszenie  wyników  I  etapu  pojawi  się  maksymalnie  w  ciągu  3  dni  od  daty  I  Etapu
Olimpiady na platformie konkursowej: olimpiadaesa.nask.pl po zalogowaniu.

Etap wojewódzki (zwany dalej: II Etapem Olimpiady)
II Etap Olimpiady odbędzie się na platformie konkursowej Edukacyjnej Sieci Antysmogowej:
olimpiadaesa.nask.pl w dniu 13.04.2023 o godzinie 10.
Po godzinie 11:10 test nie będzie dostępny. Uczestnicy, którzy otrzymają 80% punktów,
awansują  do  kolejnego  szczebla  Olimpiady.  Jeśli  20%  uczestników  nie  osiągnie
wymaganego poziomu 80% poprawnych odpowiedzi, do kolejnego etapu zakwalifikuje się
20% uczestników, którzy osiągnęli najlepsze wyniki.
Nagrodą w II etapie jest awans do kolejnego etapu Olimpiady. 
Ogłoszenie  wyników  II  etapu  pojawi  się  maksymalnie  w  ciągu  3  dni  od  daty  II  Etapu
Olimpiady na platformie konkursowej: olimpiadaesa.nask.pl po zalogowaniu.

Etap ogólnopolski (Finał Olimpiady)
Finał Olimpiady odbędzie się na platformie konkursowej Edukacyjnej Sieci Antysmogowej:
olimpiadaesa.nask.pl w dniu 27.04.2023 o godzinie: 10.
Po godzinie: 11:10 test nie będzie dostępny.
Zasady rozstrzygnięcia Olimpiady znajdują się w punkcie 5 Regulaminu.

5. Rozstrzygnięcie Olimpiady
1) Laureatami Olimpiady zostają Uczestnicy, którzy zajęli  odpowiednio I,  II  i  III  miejsce,

uzyskując najlepsze wyniki w Finale Olimpiady. 
2) Rozstrzygnięcie Olimpiady nastąpi nie później niż 10.05.2023 roku.
3) Informacja o rozstrzygnięciu Olimpiady zostanie opublikowana na platformie Olimpiady

olimpiadaesa.nask.pl.  Wyniki  będą dostępne po zalogowaniu.  Nagrodzeni  Uczestnicy
oraz  nauczyciel  zgłaszający  Uczestnika  otrzymają  ponadto  informację  o  zdobyciu
nagrody na podany w zgłoszeniu adres e-mail.
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6. Nagrody w Olimpiadzie
1) Organizator  przewiduje  przyznanie  nagród  rzeczowych  dla  wszystkich  laureatów

Olimpiady, 
a dla 10 uczestników, którzy osiągną najlepsze wyniki,  tj.  najwyższy % poprawnych
odpowiedzi  w  najkrótszym  czasie  realizacji  zadań  Olimpiady,  przewiduje  rzeczowe
nagrody specjalne. Nagrody wraz protokołem odbioru nagrody zostaną przesłane na
podany  w  zgłoszeniu  adres  Szkoły.  Uczestnik  zobowiązany  jest  do  odesłania
podpisanego  skanu  potwierdzenia  otrzymania  nagrody  w terminie  30  dni  na  adres
mailowy: olimpiada@esa.nask.pl.  Nagrody  i  dyplomy  zostaną  wysłane  do  dnia
05.06.2023 roku.

2) Przyznane nagrody nie podlegają wymianie na inną nagrodę lub ekwiwalent pieniężny. 

7. Przetwarzanie danych osobowych
1) Administratorem  danych  osobowych  uczestników  Olimpiady  jest  Naukowa  i

Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) z siedzibą
w Warszawie przy ul. Kolskiej 12; kontakt do Inspektora Ochrony Danych w NASK-PIB:
iod@nask.pl.

2) NASK-PIB  będzie  przetwarzać  dane  osobowe  Uczestników  Olimpiady  w  zakresie
wskazanym w formularzu zgłoszeniowym przez nauczyciela, który dokonuje zgłoszenia
Uczestnika;  dane  będą  przetwarzane  na  podstawie  dobrowolnej  zgody  Uczestnika
Olimpiady (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), do celów związanych ze zgłoszeniem uczestnictwa
oraz  udziałem  w  Olimpiadzie,  
w  tym  informowania  o  szczegółach  organizacyjnych  i  ewentualnych  zmianach  w
programie Olimpiady oraz w celu przesłania Uczestnikom, o których mowa w punkcie 6
Regulaminu, nagrody konkursowej i publikacji listy laureatów na platformie Olimpiady
olimpiadaesa.nask.pl (opublikowana lista laureatów Olimpiady będzie obejmować imię 
i nazwisko, klasę i szkołę Uczestnika).

3) Dane  osobowe  Uczestników  Olimpiady  mogą  być  udostępnione  przez  NASK-PIB
podmiotom  świadczącym  NASK-PIB  usługi  lub  udostępniającym  narzędzia
teleinformatyczne,  związane  
z obsługą Olimpiady i procesu rejestracji jego Uczestników; dane osobowe laureatów 
w  zakresie:  imię  i  nazwisko,  klasa  i  szkoła,  zostaną  opublikowane  na  platformie
konkursowej olimpiadaesa.nask.pl.

4) Dane  osobowe  Uczestników  będą  przetwarzane  przez  okres  przeprowadzenia
Olimpiady  
i wysyłki nagród, jednakże nie dłużej niż 6 miesięcy od ogłoszenia wyników Olimpiady. 

5) Uczestnikowi  Olimpiady  przysługuje  prawo  żądania  dostępu  do  swoich  danych,  ich
sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia oraz przenoszenia danych.

6) Podanie  danych  osobowych  jest  dobrowolne;  Uczestnikowi  przysługuje  prawo  do
wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; w tym celu
należy poinformować organizatora Olimpiady na adres: olimpiada@esa.nask.pl. 

7) Wycofanie  udzielonej  zgody  przed  zakończeniem  Olimpiady  skutkować  może
niedopuszczeniem Uczestnika do udziału w Olimpiadzie lub jego odpowiedniej części;
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dotyczy to także niepodania przez Uczestnika danych wymaganych lub podania danych
nieprawidłowych lub niekompletnych.

8) Uczestnikowi  Olimpiady  przysługuje  prawo  do  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.

9) Dane  osobowe  Uczestników  Olimpiady  nie  są  przez  NASK-PIB  wykorzystywane  do
profilowania ani innego podobnego podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany.

8. Postanowienia ogólne
1) Organizator uprawniony jest do zmiany postanowień niniejszego regulaminu Olimpiady,

jego odwołania lub przerwania w dowolnym momencie, bez podania przyczyny, jeżeli
nie naruszy to praw laureatów (nabytych w dniu rozstrzygnięcia Olimpiady) do nagrody.
Wszystkie zmiany będą publikowane na stronie: olimpiadaesa.nask.pl/regulamin.

2) Przystąpienie  do  Olimpiady  jest  dobrowolne.  Podanie  danych  osobowych  jest
dobrowolne, jednak konieczne do wzięcia udziału w Olimpiadzie.

3) Przystąpienie  do  Olimpiady  jest  równoznaczne  z  wyrażeniem  zgody  na  możliwość
publikacji  wizerunku  i  głosu  na  stronach  www  Organizatora  oraz  w  jego  mediach
społecznościowych.

4) W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszym  Regulaminem  zastosowanie  mają
powszechne przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.

Załączniki:
Załącznik nr 1 – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i udostępnianie wizerunku
Załącznik nr 2 – Protokół odbioru nagrody
Załącznik nr 3 – Bibliografia Olimpiady
Załącznik nr 4 – Instrukcja rejestracji Uczestników – dla nauczyciela 
Załącznik nr 5 – Instrukcja logowania Uczestnika – dla ucznia


