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REGULAMIN  

„KONKURSU WIEDZY O REPUBLICE CZESKIEJ” 

 

I Informacje ogólne 

1. Organizatorem „Konkursu Wiedzy o Republice Czeskiej”, zwanego dalej „Konkursem”, jest Zarząd 

Województwa Opolskiego. 

2. Koordynatorem Konkursu jest Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Opolskiego we współpracy z Departamentem Edukacji i Rynku 

Pracy UMWO. 

3. Partnerami Konkursu są: Polsko-Czeskie Towarzystwo Naukowe we Wrocławiu, Miejski Ośrodek 

Doskonalenia Nauczycieli w Opolu i Kuratorium Oświaty w Opolu.  

4. Celem konkursu jest propagowanie wiedzy na temat Republiki Czeskiej i czeskich regionów 

partnerskich Samorządu Województwa Opolskiego, zachęcenie do pozytywnej rywalizacji, 

rozwijania umiejętności poszukiwania wiedzy, kształtowanie umiejętności społecznych i pracy  

w grupie. 

 

II Uczestnicy Konkursu 

 

1. W Konkursie mogą wziąć udział tylko drużyny uczniów ze szkół ponadpodstawowych dla 

młodzieży (z wyłączeniem klas maturalnych) z terenu woj. opolskiego. 

2. Dopuszcza się udział drużyny złożonej z uczniów różnych klas tej samej szkoły. 

3. Drużyna musi liczyć co najmniej 5 i maksymalnie 7 osób.  

4. Z jednej szkoły w konkursie może wziąć udział dowolna liczba drużyn.  

5. Każdy uczeń może być członkiem tylko jednej drużyny. 

6. Uczestnicy – także pełnoletni – biorą udział w Konkursie pod opieką upoważnionego nauczyciela, 

który będzie odpowiedzialny za komunikację z Koordynatorem Konkursu (min. przekazanie kart 

zgłoszeniowych i kart odpowiedzi na pytania konkursowe) oraz opiekę podczas poszczególnych 

etapów konkursu. 

 

III Przebieg Konkursu 

1. Konkurs jest realizowany w dwóch etapach. 

2. ETAP I - eliminacje szkolne, organizowane przez nauczycieli – opiekunów uczniów:  

a) Uczniowie dobierają się w grupy i wspólnie rozwiązują test (20 pytań), dostępny na stronie 

www.opolskie.pl w zakładce: Region/ Nauka i edukacja/ Konkursy i wydarzenia edukacyjne. 

b) Poszukując odpowiedzi na pytania grupa uczniów może korzystać z dowolnych źródeł 

informacji. 

c) Wypełnioną kartę odpowiedzi należy odesłać  na adres Koordynatora Konkursu tj. 

Departamentu Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu, wraz z wypełnionymi kartami 

zgłoszeniowymi wszystkich członków grupy. 

d)  Po ocenie testów wyłonionych zostanie 10 drużyn, które uzyskały największą liczbę 

punktów i zakwalifikowane zostaną do finału konkursu.  

http://www.opolskie.pl/
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e) Pytania konkursowe przygotowane zostały przez prof. dr hab. Zenona Jasińskiego z Polsko-

Czeskiego Towarzystwa Naukowego we Wrocławiu, Partnera Konkursu. 

3. ETAP II - FINAŁ prezentacja o Czechach, przeprowadzany w Opolu, w siedzibie Samorządu 

Województwa Opolskiego  

a) Drużyny zakwalifikowane do finału konkursu przedstawią przygotowaną przez siebie 

prezentację – w dowolnej formie, o Czechach pod hasłem „Weekend po sąsiedzku – 

prezentacja najciekawszego turystycznie regionu w Republice Czeskiej”. 

b) Czas przeznaczony na prezentację przed Komisją Konkursową wynosi 10 minut.  

c) W przypadku wykorzystania plików multimedialnych, filmów itp. drużyny mają obowiązek 

udostępnić prezentację Koordynatorowi konkursu na 5 dni roboczych przed finałem konkursu 

poprzez przesłanie linka do prezentacji umieszczonej na dysku wirtualnym. Prezentacje mogą 

być zapisane w formacie ppt lub pptx. Nieprzesłanie prezentacji jest jednoznaczna  

z niedopuszczeniem do udziału w finale. 

d)  Prezentacja musi zawierać bibliografię i netografię wykorzystanych materiałów,  

a przytaczane materiały audiowizualne powinny być wykorzystywane z poszanowaniem praw 

autorskich (tj. podaniem źródła). 

e) Przesłane prezentacje konkursowe nie mogą być wcześniej nagrodzone, publikowane ani nie 

mogą naruszać praw autorskich osób trzecich. 

f) Przesłane prezentacje konkursowe stają się własnością Organizatora. 

g) Zwycięzcą Konkursu zostaje drużyna, której prezentacja zostanie najlepiej oceniona przez 

Komisję Konkursową. 

 

 

IV  Terminarz – zasady – zgłoszenia do konkursu 

 

1. Szczegółowy terminarz konkursu określa Koordynator konkursu i publikuje na stronie organizatora 

www.opolskie.pl w zakładce: Region/ Nauka i edukacja/ Konkursy i wydarzenia edukacyjne. 

2. Zgłoszenia do udziału w Konkursie należy dokonać za pomocą wypełnionej “Karty zgłoszenia”, 

stanowiącej załącznik do niniejszego regulaminu.  

3. Wypełnioną Kartę zgłoszenia drużyny oraz każdego z jej członków osobno, należy dostarczyć do 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, z dopiskiem „Konkurs Wiedzy o Republice 

Czeskiej” 

za pomocą poczty tradycyjnej na adres: 

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 

Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu 

ul. Żeromskiego 3, 45-053 Opole 

e-mail: dzp@opolskie.pl 
 

lub osobiście: 
 

Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu 

ul. Żeromskiego 3, 45-053 Opole  

V piętro, sekretariat 

tel.: 77 44 29 345 

DECYDUJE DATA STEMPLA POCZTOWEGO 

http://www.opolskie.pl/
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4. Brak „Karty zgłoszenia” lub karta niekompletna, powoduje niedopuszczenie uczestnika do udziału 

w Konkursie.  

5. Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie oświadczenia podpisanego przez dyrektora szkoły, 

który deklaruje zapewnienie opieki grupie uczniów w drodze i podczas finału w Opolu, a także w 

trakcie wycieczki – w przypadku zdobycia I lub II miejsca w Konkursie. 

6. Testy oceniane są przez Koordynatora Konkursu. 

7. Informacja o wynikach I i II etapu konkursu zostanie opublikowana na stronie: www.opolskie.pl 

i zawierać będzie nazwę szkoły i imiona oraz nazwiska członków grupy i opiekuna grupy oraz 

zdjęcia uczestników finału/opiekunów.  

8. Dokładny termin organizacji finału konkursu zostanie podany po ogłoszeniu wyników pierwszego 

etapu konkursu na stronie internetowej Organizatora.  

9. Finał Konkursu przeprowadza Komisja Konkursowa, powołana Zarządzeniem Marszałka 

Województwa Opolskiego. 

10. W skład Komisji Konkursowej wchodzą m.in. przedstawiciele: Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Opolskiego, Polsko – Czeskiego Towarzystwa Naukowego we Wrocławiu, 

Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Opolu i Kuratorium Oświaty w Opolu. 

11. Udział w konkursie jest jednoznaczny z zaakceptowaniem warunków regulaminu i zgodą na 

przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu. 

 

V Nagrody 

1. Zwycięzcom Konkursu zostaną przyznane trzy główne nagrody: 

a) I miejsce – dwudniowy wyjazd drużyny do Republiki Czeskiej dla zwycięskiej drużyny wraz  

z opiekunem 

b) II miejsce –  jednodniowy wyjazd drużyny do Republiki Czeskiej wraz z opiekunem 

c) III miejsce – nagrody rzeczowe 

2. Nagrody funduje organizator i Partnerzy Konkursu. 

3. W ramach wycieczki – narody w konkursie – organizator ufunduje transport, noclegi, wyżywienie, 

bilety wstępu, opiekę przewodnika dla członków zwycięskiej drużyny i opiekuna drużyny. 

4. Organizator nie przewiduje ponoszenia opłat związanych z innymi wydatkami uczestników 

wyjazdu, w tym m.in. ubezpieczeniem. 

5. Organizator nie przewiduje możliwości zmiany formy nagród głównych. 

6. W przypadku rezygnacji z udziału w wycieczce członkowi drużyny nie przysługuje rekompensata 

w innej formie niż przewidziana nagrodą. 

7. Termin wycieczek zostanie ustalony z uczestnikami/nauczycielem-opiekunem/szkołą. Po jego 

akceptacji przez obie strony nie będzie możliwości zmiany terminu wyjazdu. 

8. W Konkursie nie przewiduje się  przyznania równorzędnych nagród.  

9. Komisja może przyznać wyróżnienia. 

10. Komisja zastrzega sobie prawo do nieprzyznania wszystkich nagród w Konkursie.  

 

http://www.opolskie.pl/
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VI Przetwarzanie danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. Nr 679/2016 (Dz. Urz. Unii Europejskiej L119 z 04.05.2016) informuje się, iż: 

a) Administratorem danych osobowych uczniów ubiegających się o niniejszą nagrodę jest 

Marszałek Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole. 

b) Kontakt z Inspektorem Ochrony danych w UMWO możliwy jest pod numerem telefonu 

nr 77 541 64 50, kom. 511 731 676 lub adresem e-mail: iod@opolskie.pl 

c) Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów 

prawa art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. a – ogólnego rozporządzenia danych osobowych 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

d) Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 

danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

e) Dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z JRWA. 

f) Pełnoletni kandydat lub jego rodzic/opiekun posiada prawo do żądania od 

administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania lub 

ograniczenia przetwarzania. 

g) Pełnoletni kandydat lub jego rodzic/opiekun ma prawo do wniesienia skargi do organu 

nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

h) Nauczyciel/opiekun posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych 

osobowych, prawo do ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. 

i) Nauczyciel/opiekun ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

j) Podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa. 

 

VII Postanowienia końcowa 

1. W sprawach nieuregulowanych i spornych ostateczną decyzję w imieniu Organizatora 

podejmuje Koordynator Konkursu. 

2. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu. 

3. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania konkursu, z przyczyn od niego niezależnych 

oraz zmiany terminarza konkursu określonego w pkt. IV Regulaminu. 

 

mailto:iod@opolskie.pl

