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Regulamin Olimpiady Wiedzy Obywatelskiej 
 
I. Postanowienia ogólne  

1. Organizatorem - koordynatorem Olimpiady Wiedzy Obywatelskiej jest  Dobro 

Kultury – Fundacja dla Ochrony Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego  

2. Olimpiada odbywa się w ramach projektu „Uniwersytet Obywatelski dla dzieci”.  

3. Nad przebiegiem i organizacją Olimpiady czuwa zespół realizatora projektu (w 

szczególności koordynatorka projektu oraz opiekunowie wydziałów uniwersytetu). 

4. Wszelką korespondencję dotyczącą Olimpiady należy kierować pod adresem:  

Fundacja Dobro Kultury  
Ul. T. Kościuszki 1 
69-100 Słubice 
tel.: 95 7592 444 
 

5. Regulamin Olimpiady znajduje się na stronie: http://dobrokultury.org/pl/uni 
 
II. Cele i uczestnicy Olimpiady  

1. Głównym celem Olimpiady jest sprawdzenie wiedzy uczestników projektu 

„Uniwersytet Obywatelski dla dzieci”, którą nabyli uczestnicząc w wykładach i 

warsztatach organizowanych w ramach projektu. 

2. Prawo do udziału w Olimpiadzie przysługuje uczestnikom projektu „Uniwersytet 

Obywatelski dla dzieci”, którzy zostali zakwalifikowaniu do udziału w projekcie, 

otrzymali indeks z indywidualnym numerem dokumentu.  

3. Uczestnictwo w Olimpiadzie jest dobrowolne. Nie ma wpływu na ukończenie 

Uniwersytetu i otrzymanie pamiątkowego dyplomu.  

III . Zakres tematyczny Olimpiady 
1. Pytania dotyczyć będą treści przekazywanych uczestnikom podczas zajęć i 

warsztatów zorganizowanych w ramach projektu.  

2. Konspekty wykładów Olimpiady są dostępne na stronie: 
http://dobrokultury.org/pl/uni 

3. Test wiedzy obywatelskiej składa się z 30 pytań otwartych i zamkniętych, 

przygotowanych przez zespół merytoryczny projektu.  

 III. Przebieg Olimpiady  
1. Olimpiada odbędzie się 8 czerwca w Auli Collegium Polonicum w Słubicach, ul. 

Kościuszki 1.  

2. Pisanie testu rozpoczyna się o godz. 10.00 i trwać będzie 1 godz. zegarową.  

3. Po wcześniejszym zakończeniu pisania testu uczestnikowi projektu wolno 

wcześniej opuścić aulę.  

4. Wszyscy uczestnicy Olimpiady są zobowiązani do wyłączenia telefonów 

komórkowych na czas jej trwania.  

5. Uczestnik Olimpiady, który zostanie przyłapany na korzystaniu z niedozwolonych 

pomocy (np. korzystaniu z telefonu komórkowego) lub ściąganiu, zostanie 
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wyproszony z sali, a jego test nie będzie sprawdzany (zostanie mu przyznanych 0 

punktów).  

IV. Wyniki Olimpiady 
1. Wyniki  zostaną ogłoszone na stronie internetowej http://dobrokultury.org/pl/uni 17 

czerwca 2013 roku o godz. 16.00. 
2. Wyniki zostaną ogłoszone w podziale na 3 kategorie wiekowe: uczniowie klas 4, 

uczniowie klas 5 i uczniowie klas 6.  

3. 8 osób z każdej kategorii wiekowej, które uzyskają największą liczbę punktów, 

będą mogły wraz z opiekunami wziąć udział w trzydniowej wycieczce do 

Warszawy w dniach 9-11 lipca 2013 roku.  

4. Laureaci zostaną powiadomieni o możliwości uczestnictwa w wyjeździe do 

Warszawy listem poleconym wysłanym na adres wskazany w zgłoszeniu.  

5. W przypadku jednakowej liczby punktów uzyskanych na teście pod uwagę będzie 

brana frekwencja uczestników projektu na zajęciach.  

6. W przypadku rezygnacji z wyjazdu laureatów Olimpiady, do udziału w wyjeździe 

zostaną zaproszeni następni uczestnicy Olimpiady zgodnie z listą rankingową.  

V. Ustalenia końcowe  
1. Uczestnicy Olimpiady wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatora swoich 

danych osobowych w celu prawidłowego przeprowadzenia Olimpiady oraz na 

umieszczenie ich w adresowej bazie danych Organizatora, zgodnie z Ustawą z dn. 

29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 nr 101 poz. 926 z późn. 

zm.). Uczestnicy Olimpiady wyrażają również zgodę na podanie do publicznej 

wiadomości imienia i nazwiska. 

 


