
REGULAMIN MULTIMEDIALNEGO KONKURSU WIEDZY  
O WYSPACH BRYTYJSKICH 

dla uczniów klas szóstych szkół podstawowych  
 
 
 

§ 1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Multimedialny Konkurs Wiedzy o Wyspach 

Brytyjskich” i jest zwany dalej  "Konkursem". 
 

2. Organizatorem Konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 39 im. Bartosza Głowackiego w 
Krakowie, mieszczące się przy ul. Jachowicza 5, 31-564 Kraków, zwane dalej „Organizatorem”.  
Osoby odpowiedzialne za organizację i przebieg Konkursu: Anna Zdebska, Marek Szewczyk i 
Małgorzata Kwiatek. 

 
3. Konkurs jest rywalizacją drużynową. Drużynę stanowi zgłoszona przez opiekuna trzyosobowa 

grupa uczniów z klas szóstych szkoły podstawowej. Placówkę może reprezentować tylko jedna 
drużyna. 

 
4. Konkurs jest adresowany do uczniów  szkół podstawowych funkcjonujących na terenie 

Krakowa. 
 

5. W celu zgłoszenia drużyny należy wydrukować i wypełnić FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
dostępny na stronie internetowej Organizatora: www.sp39krakow.pl w zakładce: KONKURS O 
WYSPACH BRYTYJSKICH. Wypełniony i podpisany formularz należy odesłać: 

 
a) w wersji papierowej doręczony lub wysłany do sekretariatu Organizatora w terminie do    

8 stycznia 2018 roku (decyduje data stempla pocztowego) 
 lub 

b) drogą elektroniczną (zeskanowany) na adres mailowy Konkursu: ukquiz39@gmail.com w  
terminie do 13 stycznia 2018 roku. 

 
6. Nauczyciele języka angielskiego lub inni nauczyciele zgłaszają 3-osobowy zespół stanowiący 

drużynę, biorącą udział w Konkursie. 
 

7.  Konkurs będzie przeprowadzony w dniu 5 lutego 2018 roku w godzinach 9.00 - 14.00              
w pracowni komputerowej w siedzibie Organizatora. 

 
8. Konkurs przeprowadzany jest online, co oznacza, że każdy zgłoszony uczestnik będzie 

rozwiązywał zadania konkursowe przy komputerze, korzystając z platformy Moodle.  
 

9. Rywalizacja rozgrywana jest w dwóch płaszczyznach: 
a)    rywalizacja zespołowa: wynik drużyny stanowi suma wyników wszystkich trzech 

członków drużyny. 
b)    rywalizacja indywidualna: wyniki indywidualnych uczestników.  



 
10. Jeśli drużyny uzyskają taki sam wynik punktowy, wówczas dodatkowym kryterium branym pod 

uwagę jest łączny czas uczestników, w którym konkurs został rozwiązany. 
 

11. Jeśli kilku uczestników  uzyska taką samą ilość punktów w rywalizacji indywidualnej, kryterium 
decydującym będzie czas, w którym uczestnicy rozwiązali quiz. 

 
12. Konkurs składa się z 50 różnorodnych zadań, których kolejność zostanie wybrana losowo przez 

komputer.  
 

13. Zadania mają formę testu wielokrotnego wyboru, zadań typu „prawda/fałsz”, dobierania oraz 
uzupełniania luk.  

 
14. Polecenia do wszystkich zadań podane są w języku polskim, natomiast nazwy własne w 

zadaniach występują w oryginalnym brzmieniu i pisowni. 
 

15. Czas przeznaczony na rozwiązywanie zadań nie może przekroczyć 15 minut. 
 

16. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych wyniki Konkursu zostaną opublikowane na 
stornie internetowej Organizatora  z użyciem loginów uczestników bez podania imienia i 
nazwiska.  
 
 
 

§ 2 
 

WARUNKI  UCZESTNICTWA W KONKURSIE 
 
1. W Konkursie uczestniczyć może jedna drużyna składająca się z trzech wytypowanych  uczniów z 

klas szóstych reprezentująca daną szkołę podstawową lub zespół szkół. 
 
2. Drużyna pod opieką nauczyciela przyjdzie/przyjedzie do placówki Organizatora w dniu 5 lutego  

2018 r.  o wyznaczonej godzinie. 
 
3. Opiekun zgłasza jedną drużynę z danej placówki, podając w FORMULARZU ZGŁOSZENIOWYM 

następujące dane:  
a) imiona i nazwiska uczestników wraz z klasą, do której uczęszczają 
b) nazwa,  numer szkoły i adres szkoły 
c) imię, nazwisko opiekuna  oraz telefon kontaktowy      

 
4. Opiekun zachowa przydzielone w Konkursie loginy uczestników, by móc sprawdzić na stronie    

internetowej Organizatora wyniki  po zakończeniu Konkursu. 
 
5. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków: 

a) zapoznanie z Regulaminem Konkursu na stronie www.sp39krakow.pl 
b) spełnienie wszystkich warunków podanych w § 2.  

 



 
 
 
 § 3  
 
                                                    ZASADY KONKURSU I NAGRODY 
 
1. Zdobywcami nagród w Konkursie są drużyny oraz indywidualni uczestnicy, którzy wykażą się 

największą wiedzą kulturoznawczą dotyczącą Wysp Brytyjskich, zdobywając najwięcej punktów 
i rozwiązując Konkurs w najkrótszym czasie. 

 
2. Zadania konkursowe dotyczą: 

a)  wiedzy ogólnej na temat życia na Wyspach Brytyjskich oraz tradycji,  zwyczajów, symboli, 
typowych potraw 

b)  geografii – krajów, miast, charakterystycznych miejsc, np. Greenwich, Oxford, Loch Ness, 
Stonehenge 

c)  elementów historii, np. Bitwa o Anglię, panujące  dynastie, imperium brytyjskie 
d)  postaci historycznych i fikcyjnych, np. James Bond, Sherlock Holmes, William Shakespeare 

 
3. Nagrodami w Konkursie są pozycje książkowe i materiały promocyjne ufundowane przez 

Sponsorów. 
 

4. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stornie internetowej Organizatora Konkursu nie 
później niż w dniu 9 lutego 2018 roku  

 
5. Nagrody zostaną przekazane zwycięskim drużynom oraz indywidualnym laureatom Konkursu w 

terminie podanym na stronie internetowej Organizatora. 
 

6. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu  
i interpretacji rozstrzyga Organizator. 

 
 
 
 

§ 4 
 

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU 
 

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestników Konkursu prawdziwych danych     
osobowych, tj: imion, nazwisk, nazwy szkoły i klasy, do której uczestnicy uczęszczają. 

 
2. Podane dane będą przetwarzane  wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz 

w związku z wydaniem nagród. 
 
 

§ 5 
 



POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to 
na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu 
opublikowania go na stronie www.sp39krakow.pl 
 
 
 
 
 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY 


