
                                                                             

Regulamin Konkursu  
 

Gruzja -  
fascynująca podróż  

Organizatorami konkursu są 

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz  

Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu. 

 Celem konkursu jest propagowanie wiedzy o Gruzji  

i partnerskiej Adżarskiej Republiki Autonomicznej 

 
§ 1 

Uczestnicy konkursu 

 

1.  Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń szkoły ponadgimnazjalnej z terenu województwa 

dolnośląskiego. 

§ 2 

Zgłoszenie do Konkursu 

1. Warunkiem koniecznym przystąpienia szkoły do konkursu jest jej zgłoszenie przez dyrektora szkoły. 

2. Karta zgłoszenia szkoły w znajduje się na stronie internetowej dodn.dolnyslask.pl. 

3. Wypełnioną kartę zgłoszenia szkoły, podpisaną i opieczętowaną, dyrektor szkoły przesyła do 11 lutego 

2019 r. na adres: Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu, 53-025 Wrocław, ul. 

Skarbowców 8a z dopiskiem na kopercie:  Zgłoszenie szkoły do Konkursu Gruzja – fascynująca 

podróż. 
4. Szkoła, która nie dokona zgłoszenia do 11 lutego 2019 r. nie będzie mogła uczestniczyć w konkursie. 

5. Zgłoszenie szkoły do konkursu jest jednocześnie wyrażeniem zgody dyrektora, nauczycieli i rodziców 

uczniów na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych w zakresie związanym z przebiegiem konkursu. 

6. Dyrektor szkoły odpowiada za uzyskanie zgody rodziców uczniów biorących udział w konkursie na 

przetwarzanie danych osobowych do celów konkursu – załącznik nr 1 oraz nr 2. 

7.   Uczeń, którego rodzice nie złożyli oświadczenia, nie może uczestniczyć w konkursie. 

8.  Dyrektor szkoły wraz ze zgłoszeniem przesyła pisemną prośbę o zgodę na dostosowanie warunków 

przeprowadzenia etapu szkolnego dla ucznia niepełnosprawnego. 

 

 

 

 



§ 3 

1. Konkurs składa się z trzech etapów: szkolnego, międzyszkolnego i finałowego. 

2. Na etapie szkolnym i międzyszkolnym zadania konkursowe będą konstruowane w oparciu o zakres treści 

zawartych zagadnieniach i literaturze wskazanej przez organizatorów. 

4.   W trakcie całego konkursu uczestnik będzie musiał się wykazać umiejętnościami interdyscyplinarnymi. 

5.  Wszyscy uczniowie startują na tych samych jednolitych zasadach.  

6.  W  szczególnie  uzasadnionych przypadkach, Koordynator Konkursu  może dokonać kwalifikacji w inny 

sposób. 
 

§ 4 

Etap szkolny 

1. Dyrektor szkoły powołuje Szkolną Komisję Konkursu i jej przewodniczącego. 

2. Eliminacje szkolne obędą się w dniu 27.02.2018 r. Konkurs zaczyna się o godzinie 13.00. 

3. Etap szkolny ma formę pisemną – test.  Na rozwiązanie testu przeznacza się 45 minut. Test konkursowy 

zostanie przesłany przez organizatora dwa dni przed konkursem na adres e-mail podany w zgłoszeniu. 

4. Czas trwania konkursu jest taki sam dla wszystkich uczniów. Czas ten nie może zostać ani skrócony, ani 

wydłużony. Prace uczniów sprawdza komisja w oparciu o klucz przesłany przez organizatora po 

zakończonym konkursie. 

5. Po zakończeniu I etapu przewodniczący szkolnej komisji konkursowej przesyła wypełniony protokół 

w formie elektronicznej oraz pocztą na adres: Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we 

Wrocławiu, 53-025 Wrocław, ul. Skarbowców 8a z dopiskiem na kopercie: Protokół Konkursu Gruzja – 

fascynująca podróż. 
 

§ 5 

Etap międzyszkolny 

 

1. Dyrektor  DODN we Wrocławiu powołuje Przewodniczących Komisji Powiatowych Konkursu. 

2. Etap międzyszkolny konkursu odbędzie się 14.03.2019 r.  

3. Miejsca oraz godzina przeprowadzenia etapu międzyszkolnego zostaną umieszczone na stronie 

internetowej DODN we Wrocławiu - dodn.dolnyslask.pl 

4. Etap międzyszkolny ma formę pisemną – test. Na rozwiązanie testu przeznacza się 60 minut (nie 

wliczając czasu na sprawy organizacyjne). Czas trwania konkursu jest taki sam dla wszystkich uczniów. 

Czas ten nie może zostać ani skrócony, ani wydłużony. 

5. Podczas etapu międzyszkolnego uczeń zobowiązany jest okazać ważną legitymację szkolną lub inny 

ważny dokument tożsamości. 
 

§ 6 

Finał 
1.  Dyrektor  DODN we Wrocławiu powołuje Komisję Finałową Konkursu. 

2.  Finał konkursu odbędzie się 01.04.2019 r. w siedzibie DODN  we Wrocławiu, ul. Skarbowców 8a. 

3.    Etap finałowy będzie się składał z dwóch części: prezentacji multimedialnej, przygotowanej przez ucznia 

     oraz rozmowy z komisją. Czas przeznaczony na prezentację 10 min., na rozmowę z komisją 5 min. 

3. Temat przewodni prezentacji multimedialnej to „Moja wymarzona podróż po Gruzji”. Prezentacja 

multimedialna musi być samodzielnie przygotowana przez ucznia. W prezentacji musi znaleźć się wykaz 

literatury, z której korzystał uczeń. 

5.  Pytania w trakcie rozmowy będą dotyczyły prezentacji oraz zagadnień, które pojawiły się na etapach 

  wcześniejszych. 

6.  Organizatorzy zapewniają sprzęt multimedialny w postaci komputera z systemem operacyjnym Windows. 

7.  Podczas finału uczeń zobowiązany jest okazać ważną legitymację szkolną lub inny ważny dokument 

  tożsamości. 

8.  Ostateczna ocena wystąpienia ucznia ustalana jest na drodze uzgodnienia ocen poszczególnych członków 

  Komisji Finałowej. Jej ustalenie następuje bezpośrednio po wystąpieniu wszystkich uczniów.  

 W sprawach spornych decydujący głos ma przewodniczący komisji. 

9. Decyzja Komisji Finałowej, dotycząca wyłonienia laureatów,  jest ostateczna. 

http://biale-noce.dodn.dolnyslask.pl/


§ 7 

Nagrody 

 

1.   Konkurs zakończy się uroczystą Galą, która odbędzie się 11.04.2019 r.. 

2.   Nagrodą dla laureatów konkursu będzie kilkudniowy pobyt w Gruzji. 

3.   Wszyscy finaliści konkursu i ich opiekunowie otrzymają imienne, zaadresowane na szkołę, zaproszenie na 

  uroczystą Galę zakończenia konkursu. 

4.   Wszyscy finaliści otrzymają dyplomy uczestnictwa w konkursie.  

 

Zagadnienia do konkursu: 
1. Podział administracyjny  

2. Ludność 

3. Geografia i przyroda  

4. Historia 

5. Kultura i tradycje 

 

Literatura obowiązkowa: 

Górecki Wojciech, Toast za przodków, Wołowiec 2010, s. 189-284 

Jastrzębski Maciej, Klątwa gruzińskiego tortu, Gliwice 2014 

Przewodniki po Gruzji: 

Gruzja, Armenia oraz Azerbejdżan. Magiczne Zakaukazie., praca zbiorowa, wyd. Bezdroże 

Adamczak Sławomir, Gruzja, wyd. Pascal 

Kosicińska Klaudia, Hebanowski Witold, Gruzja, Armenia, Azerbejdżan, wyd. Pascal 

 

Literatura dodatkowa: 

Baranowski Bohdan, Baranowski Krzysztof Tadeusz, Historia Gruzji, Warszawa 1987 

Miłoszowie Grażyna i Andrzej, Kaukaz, Warszawa 1979 

 

Wykaz stron internetowych: 

kaukaz.pl 

kaukaz.net 

obliczagruzji.monomit.pl 

adjara.gov.ge 


