
 

 

 

 

Projekt współfinansowany przez:  

 

Patronat honorowy:  

 

Stowarzyszenie Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego – Śremski Ośrodek 

Wspierania Małej Przedsiębiorczości 

oraz 

Stowarzyszenie Miłośników Dziedzictwa Narodowego im. gen. Józefa Wybickiego 

uprzejmie przypominają, że w dniu 11 września 2017 r. o godzinie 11.00 odbędą się 

wojewódzkie eliminacje w ramach konkursu wiedzy o gen. Józefie Rufinie Wybickim 

i polskich symbolach narodowych.  

Na stronie konkursu www.konkurs-wybicki.pl dostępne są bieżące informacje o II 

edycji konkursu wiedzy oraz wybrane materiały w linku „Literatura”, które można 

pobrać w plikach PDF.  

 

Poniżej przypominamy zasady udziału w konkursie:  

1) Eliminacje konkursu oraz finał konkursu mają formę testu przygotowanego 

przez organizatorów konkursu. Konkurs odbywa się w ramach trzech 

poziomów edukacyjnych: 

a. Szkoła podstawowa – klasy IV -VII; 

b. Gimnazjum – klasy II-III; 

c. Szkoły ponadgimnazjalne. 

2) Szkołę reprezentuje 1 uczestnik (na danym poziomie nauczania). Uczestnik 

zgłoszony przez daną szkołę reprezentuje ją na poziomie nauczania ze 

zgłoszenia.  

3) Eliminacje wojewódzkie konkursu rozpoczną się w dniu 11 września 2017 r.  

w godz. 11:00. Czas na rozwiązanie formularza od momentu zalogowania na 

stronę, będzie wynosić 1 minutę na każde pytanie. 

4) Eliminacje mają formę konkursu elektronicznego, w którym uczestnik loguje 

się po wejściu w zakładkę Eliminacje Wojewódzkie na stronie konkursu 

www.konkurs-wybicki.pl indywidualnym jednorazowym loginem i hasłem do 

formularza konkursowego przygotowanego dla danego etapu edukacyjnego. 

5) Indywidualne jednorazowe login i hasło uczestnik może wykorzystać tylko raz. 

6) Szczegółowe informacje dotyczące uzupełnienia formularza, dostępne będą po 

zalogowaniu się w dniu konkursu.  

7) Po zakończeniu uzupełniania formularza i naciśnięciu komendy „WYŚLIJ”, 

formularz zostanie automatycznie przesłany do organizatorów, celem 

dokonania jego oceny. 

8) Do finału konkursu zakwalifikowane zostaną osoby, które uzyskały 95% 

punktów w eliminacjach. Organizatorzy zastrzegają, iż w sytuacji gdy wynik 

nie zostanie osiągnięty przez minimum czterech uczestników z danego etapu 
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edukacyjnego, limit procentowy może ulec obniżeniu, co zostanie 

opublikowane w formie komunikatu na stronie konkursu.  

9) Oceny otrzymanych w eliminacjach testów dokonuje jury złożone z nauczycieli 

historii oraz organizatorów.  

10) Lista rankingowa uczestników wraz z wynikiem punktowym i procentowym 

zostanie opublikowana na stronie konkursu nie później niż do dnia 13 września 

2017 r. do godz. 9:00. 

11) Finał konkursu w formie pisemnej, który wyłoni zwycięzców z każdego etapu 

edukacyjnego, odbędzie się 16 września 2017 r. w Szkole Podstawowej im. 

gen Józefa Wybickiego w Manieczkach, ul. Szkolna 6, o godz. 11.00.  

12) Uczniowie wraz z opiekunem zobowiązani są dotrzeć na miejsce odbywania się 

finału we własnym zakresie.  

13) Lista rankingowa wraz z podaniem laureatów miejsc I-III na każdym etapie 

edukacyjnym zostanie opublikowana najpóźniej do dnia 18 września 2017 r.  

do godz. 9:00.  

14) Uroczyste wręczenie nagród nastąpi w trakcie trwania obchodów Dnia Hymnu 

Narodowego w Brodnicy, w dniu 24 września 2017 r.  

15) Wszyscy uczestnicy finału konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy, a 

laureaci którzy osiągną miejsca I-III dodatkowo atrakcyjne nagrody.    

16) W czasie pracy nad arkuszami konkursowymi, uczestnikom zabrania się 

korzystania z pomocy naukowych oraz urządzeń elektronicznych. 

UWAGA! W przypadku, gdy w ramach danego poziomu edukacyjnego, trzy 

najlepsze wyniki uzyska po dwóch lub więcej uczestników, zostanie 

przeprowadzona dogrywka w celu wyłonienia zwycięzców na poszczególnych 

lokatach (miejsca I-III). Dogrywka odbędzie się w dniu 24 września 2017 r.  

o godz. 10:00. Decyzję w tej sprawie podejmuje jury w porozumieniu  

z organizatorami.  

Uczestnicy dogrywki zostaną poinformowani o jej formie i miejscu odbywania się 

do dnia 19 września 2017 r. do godz. 15:00. 

  

PROCEDURA PRZEBIEGU ELIMINACJI KONKURSU W PRZYPADKU 

AWARII SYSTEMU ZAISTNIAŁEJ PO STRONIE ORGANIZATORA 

W przypadku, gdy w dniu eliminacji konkursowych (11 września 2017 r.) po stronie 

organizatorów pojawią się problemy techniczne uniemożliwiające zalogowanie się 

uczestników do formularzy konkursowych i przeprowadzenie konkursu w formie 

elektronicznej, o godz. 11:30 na adres szkół, które zgłosiły uczestników konkursu 

zostanie przesłany link umożliwiający pobranie formularza konkursowego na 
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odpowiednim dla uczestnika etapie edukacyjnym. Uczestnik jest wówczas 

zobowiązany do: 

1) Wydrukowania formularza konkursowego. 

2) Uzupełnienia formularza. 

3) Wykonania skanu formularza i przesłania zwrotnie z adresu podanego  

w zgłoszeniu na adres elektroniczny konkurs.wybicki@gmail.com.  

Organizatorzy będą oczekiwać na uzupełnione formularze do godz. 12:30  

(liczy się data wysłania wiadomości przez uczestnika). Formularze, które zostaną 

wysłane po godz. 12:30 nie będą sprawdzane.  

Informacje dodatkowe: 

1. Organizatorzy zastrzegają możliwość zmiany powyższych postanowień, które 

wynikają z  regulaminu konkursu – informacja o zmianie regulaminu oraz treść 

regulaminu po zmianach, pojawią się na stronie poświęconej konkursowi pod 

adresem: www.konkurs-wybicki.pl.   

2. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za: 

a. ewentualne nieprawidłowości związane z awarią sprzętu informatycznego po 

stronie uczestników lub organizatorów (mimo stosowanych zabezpieczeń) lub  

z długotrwałą przerwą w dostawie energii; 

b. wystąpienie błędów w systemie informatycznym, których nie uda się wcześniej 

ujawnić mimo procedury testowej; 

c. szkody powstałe z winy osób trzecich, na przykład zaburzających pracę systemu 

poprzez Internet lub inaczej; 

d. błędy poczty elektronicznej wynikające z awarii systemów informatycznych. 

3. Eliminacje wojewódzkie:  

Wymagania sprzętowe niezbędne do prawidłowej obsługi formularza konkursu:  

a. komputer z dostępem do Internetu z zainstalowanym programem do 

obsługi plików PDF (WORD, Open Office, PDF); 

b. przeglądarka z wtyczką FLASH. 

 

Koordynatorami konkursu są: 

1. Monika Bulińska, tel. 61 28 32 704, kom. 608 330 670, 

monika@unia.srem.com.pl – sprawy organizacyjne; 

2. Radosław Franczak, kom. 506 997 049, rad.fran7@gmail.com – sprawy 

merytoryczne, 

3. Łukasz Włodarski, kom. 797 845 570, lukasz.wlod@o2.pl – sprawy techniczne.  
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KONTAKT : 

Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego  

– Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości 

63-100 Śrem, ul. Okulickiego 3 

tel. / fax: 61 28 32 704 

unia@srem.com.pl  

 


