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Regulamin
Podkarpackiego Konkursu
Wiedzy o Chorwacji dla uczniów szkół podstawowych
w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2020/2021

Wstęp
Konkurs wiedzy o Chorwacji organizowany jest w 2021 roku,
z okazji 30-lecia niepodległości Chorwacji.
Konkurs odbędzie się w trzech województwach małopolskim, podkarpackim i śląskim, które obejmuje
swoim okręgiem konsularnym Konsulat Republiki Chorwacji w Krakowie.
Celem konkursu jest pogłębienie wiedzy uczniów szkół podstawowych na temat Chorwacji, jak
również pogłębianie współpracy pomiędzy obu krajami, szczególnie w zakresie edukacji młodego
pokolenia.
Organizatorem konkursu jest Konsulat Republiki Chorwacji w Krakowie, przy współudziale
właściwych Kuratorów Oświaty i Marszałków trzech województw. Marszałkowie obejmują konkurs
swoim honorowym patronatem.
Konkurs wiedzy o Chorwacji organizowany jest w 2021 roku, z okazji 30-lecia niepodległości Chorwacji.

Regulamin konkursu wiedzy o Chorwacji
organizowanego w województwie podkarpackim

Organizatorem „Podkarpackiego Konkursu Wiedzy o Chorwacji” jest Konsulat Republiki Chorwacji
w Krakowie. Współorganizatorami Konkursu są: Podkarpacki Kurator Oświaty Małgorzata Rauch,
Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl oraz Dyrektor Instytutu Filologii
Słowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego dr hab. Maciej Czerwiński, prof. UJ.
Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl objął Konkurs swoim patronatem.
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Celem konkursu jest pogłębienie wiedzy uczniów szkół podstawowych Województwa
Podkarpackiego na temat Chorwacji, jak również pogłębianie współpracy pomiędzy obu krajami,
szczególnie w zakresie edukacji młodego pokolenia.

I.

Cele konkursu

1. Zainteresowanie historią Republiki Chorwacji.
2. Rozbudzanie ciekawości poznawczej i twórczego działania uczniów.
3. Rozwijanie u uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości podczas
wykonywania zadań i rozwiązywania problemów.
4. Motywowanie nauczycieli do podejmowania różnorodnych działań w zakresie pracy z uczniem
zdolnym.
5. Pogłębienie wiedzy uczniów na temat Republiki Chorwacji.
6. Rozwój współpracy pomiędzy krajami, szczególnie w zakresie edukacji.

II.

Zasady ogólne

1. Konkurs składa się z dwóch etapów:

a. Etapu I – prezentacja multimedialna:
uczniowie tworzą maksymalnie pięcioosobowy Zespół i przygotują pod kierunkiem nauczycielaopiekuna, prezentację multimedialnej w programie MS PPT, zawierającą nie więcej niż 25 slajdów,
na jeden z poniższych tematów:
 przyroda i geografia Republiki Chorwacji,
 historia, zabytki i tradycje Republiki Chorwacji,
 Republika Chorwacji dzisiaj.

b. Etap II - test pisemny:
1. Prace konkursowe należy dostarczyć lub przesłać do dnia 25 marca 2021 r. (decyduje data wpływu)
na adres: Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, z dopiskiem
Podkarpacki Konkurs Wiedzy o Chorwacji.
2. Warunkiem przystąpienia ucznia do konkursu jest:
a. podpisanie przez jednego z rodziców oświadczenia zawartego w załączniku nr 1 do niniejszego
regulaminu w punktach 1a, 1b oraz 2;
b. zapoznanie się przez jednego z rodziców z klauzulą informacyjną RODO stanowiącą załącznik nr
2 do niniejszego regulaminu.
3. Do każdej pracy konkursowej należy dołączyć również Protokół, stanowiący Załącznik nr 3 do
Regulaminu.
4. Wyniki każdego etapu konkursu muszą być zapisane w Protokole nr 4 z I etapu i nr 5 z II etapu.
5. Siedzibą komisji konkursowej jest Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.
6. Zestawy zadań oraz schematy oceniania i punktacji będą opracowane przez Konsula Honorowego
Republiki Chorwacji oraz pracowników naukowych Instytutu Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu
Jagiellońskiego Autorzy zadań oraz członkowie komisji konkursowej nie mogą przygotowywać
uczniów lub własnych dzieci do udziału w konkursie.
7. Informacje dotyczące organizacji, przebiegu i wyników konkursu będą przekazywane przez stronę
internetową: www.ko.rzeszow.pl oraz pocztę elektroniczną członka komisji konkursowej,
tel. 17- 867 11 02, e-mail: kuratorium@ko.rzeszow.pl z dopiskiem w temacie „Podkarpacki konkurs
wiedzy o Chorwacji”.
2

3

III.

Uczestnictwo w konkursie

1. Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do uczniów klas od IV do VIII szkół podstawowych.
2. Przystąpienie uczniów do konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu konkursu.
3. Nagrodą dla zwycięskiego Zespołu (finalistów) jest uczestnictwo, wraz z dwoma nauczycielami –
opiekunami, w wydarzeniu kulturalnym w 2021 roku organizowanym przez instytucję kultury
województwa podkarpackiego (koncert Filharmonii Podkarpackiej im. A. Malawskiego
w Rzeszowie, który zaplanowany został w terminie październik/ listopad 2021 roku).
4. Ze względu jednak na niepewność, co do rozwoju sytuacji pandemicznej w roku 2021,
a w związku z tym niebezpieczeństwem odwołania wybranego wydarzenia, dopuszcza się
możliwość zmiany formy nagrody. O ewentualnej zmianie decyduje Zarząd Województwa
Podkarpackiego.

IV.

Harmonogram konkursu:

lp.
1.
2.
3.

zadania
Przygotowanie prezentacji przez maksymalnie pięcioosobowy
Zespół pod kierunkiem nauczyciela-opiekuna
Przekazanie osobiście lub wysłanie do Kuratorium Oświaty
w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, prezentacji
wraz z niezbędnymi dokumentami.
Opublikowanie wyników I Etapu na stronie Kuratorium Oświaty
w Rzeszowie www.ko.rzeszow.pl

termin
do 25 marca 2021 r.
do 25 marca 2021 r.
(decyduje data
wpływu)
9 kwietnia 2021 r.

4.

II Etap - forma pisemna

23 kwietnia 2021 r.

5.

Opublikowanie listy laureatów na stronie internetowej
www.ko.rzeszow.pl

27 kwietnia 2021 r.

V.

Przebieg konkursu

1. Zespół konkursowy może liczyć maksymalnie pięciu uczniów oraz nauczyciela-opiekuna.
2. I Etap oraz II Etap konkursu ocenia Komisja Konkursowa.
3. Komisje Konkursową na I Etap oraz na II Etap konkursu powołuje Konsul Honorowy Republiki
Chorwacji. W skład Komisji Konkursowej wchodzą co najmniej 4 osoby, w tym przedstawiciel
Konsulatu Republiki Chorwacji, przedstawiciel Podkarpackiego Kuratora Oświaty, przedstawiciel
Marszałka Województwa Podkarpackiego, pracownik naukowy Instytutu Filologii Słowiańskiej UJ.
4. Komisja konkursowa na podstawie oceny multimedialnych prezentacji, kwalifikuje do II Etapu
konkursu 10 Zespołów konkursowych, które uzyskały największą liczbę punktów.
5. Miejsce i godzina II Etapu zostaną podane na stronie www.ko.rzeszow.pl do 16 kwietnia 2021 r.
6. W części pisemnej II Etapu każdy uczeń Zespołu konkursowego rozwiązuje test indywidualnie.
7. Suma punktów uzyskanych przez każdego członka Zespołu stanowi podstawę kwalifikacji.
8. Test obejmuje 100 pytań z następujących zagadnień:
a. Przyroda i geografia Republiki Chorwacji,
b. Historia i zabytki Republiki Chorwacji,
c. Polsko-Chorwackie relacje,
d. Republika Chorwacji dzisiaj.
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9. W przypadku uzyskania najwyższej liczby punktów przez więcej niż jeden Zespół konkursowy,
Komisja Konkursowa przeprowadzi dodatkowy test – dogrywkę, w formie pytań ustnych.
10. Komisja konkursowa przyznaje tytuł Zwycięzcy jednemu Zespołowi konkursowemu, który
uzyskał najwyższą liczbę punktów w II Etapie konkursu.
11. Komisja konkursowa może przyznać dodatkowe nagrody i wyróżnienia.
12. Rozstrzygnięcie komisji konkursowej jest ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
13. Komisja konkursowa ogłasza zwycięski Zespół na stronie www.ko.rzeszow.pl

VI.
1.
2.
3.
4.

Kryteria oceny prac multimedialnych

Poprawność, bogactwo i kompletność informacji na wybrany temat (0 -15 pkt.).
Oryginalność formy przekazu (0 – 10 pkt.).
Estetyka i spójność pracy (0 – 10 ).
Bibliografia (0-5).

VII.

Postępowanie odwoławcze

1. Odwołania dotyczące Konkursu Zespoły mogą zgłaszać w formie wiadomości e-mail na adres:
kuratorium@ko.rzeszow.pl z dopiskiem w temacie „odwołanie od wyników Konkursu wiedzy
o Chorwacji” za pośrednictwem dyrektora szkoły, nie później niż w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia
wyników danego etapu.
2. Odwołanie powinno zawierać imię i nazwisko opiekuna Zespołu, nazwę i adres szkoły, jak
również dokładny opis i uzasadnienie odwołania.
3. Odwołania rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. O sposobie rozpatrzenia
odwołania Organizator poinformuje w formie e-mailowej. Decyzja Organizatora w przedmiocie
odwołania jest ostateczna.

VIII.

Postanowienia końcowe:

1. Wszelkie materiały związane z Konkursem przekazane organizatorowi przez uczestników
konkursu nie podlegają zwrotowi. Organizator nie odpowiada za ewentualne uszkodzenia
wyników prac powstałych w trakcie przesyłania przesyłki do siedziby organizatora.
2. Za organizację pracy Komisji konkursowej odpowiada Organizator.
3. Organizatorowi przysługuje prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Wszelkie zmiany
stają się obowiązujące po opublikowaniu ich na stronie internetowej Kuratorium Oświaty
w Rzeszowie www.ko.rzeszow.pl.
4. II Etap konkursu przeprowadza Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.
5. Organizator z przyczyn niezależnych od niego, zastrzega sobie możliwość zmiany niektórych
terminów podanych w niniejszym regulaminie, zmiany przebiegu konkursu i zmian
organizacyjnych dotyczących nagród tj. udziału w wydarzeniu kulturalnym lub jego
odwołanie.
6. Każdy biorący udział w Konkursie przez przystąpienie do niego oraz poprzez podpisanie
oświadczenia o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku, zgody na przetwarzanie danych
osobowych akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
7. Zakres wymaganej wiedzy i umiejętności: ogólnie dostępne strony internetowe, poświęcone
Chorwacji, w języku polskim.
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8. Szczegółowych informacji w sprawie konkursu udziela się w Kuratorium Oświaty w Rzeszowie:
tel.17-867 11 02, e-mail: kuratorium@ko.rzeszow.pl z dopiskiem w temacie: „Konkurs wiedzy
o Chorwacji“.
9. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu
rozstrzyga Organizator.
10. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają
przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych.

Konsulat Republiki Chorwacji

Podkarpacki Kurator Oświaty

Kraków- Rzeszów, 01 lutego 2021 roku
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