
                                                                           Regulamin konkursu 

 „IV Triathlon intelektualny – 50 lat sukcesów polskiego sportu 1970-2022” 

Wprowadzenie 

„IV Triathlon intelektualny – 50 lat sukcesów polskiego sportu", finansowany przez Konsulat Generalny RP w 

Łucku, zwany dalej „Konkursem”, jest organizowany dla podkreślenia rozwoju i sukcesów polskiego sportu 

w latach 1970-2022.  

Ma na celu:  

- promocję nauki języka polskiego i sportu jako szeroko pojętej dziedziny kultury polskiej, najnowszej historii 

Polski, jej osiągnięć cywilizacyjnych oraz popularyzację wiedzy na temat Polski współczesnej poza granicami 

kraju. 

 a także  

- wyróżnienie osób, które w tej dziedzinie wiedzy osiągną najlepsze wyniki i wykażą się najgłębszą wiedzą 

oraz biegłością w posługiwaniu się językiem polskim. 

1. Organizator 

Niniejszy Regulamin zwany dalej „Regulaminem” określa zasady uczestnictwa w konkursie.   

Organizatorem konkursu jest Konsulat Generalny RP w Łucku, a koordynatorami są: 

Ewa Mańkowska – UPS im. T. Padury (Równe) 

Piotr Kowalik, Wiesław Pisarski – nauczyciele ORPEG (Łuck, Kowel) 

Marianna Seroka – nauczyciel ORPEG (Tarnopol)   

2. Zasady uczestnictwa 

2.1 W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie klas 8, 9, 10 i 11, uczący się języka polskiego w 

szkołach oraz przy towarzystwach polskich.  

2.2 Zgłoszenia do konkursu należy dokonać do 25 marca 2022 r. poprzez stronę: 

http://www.padura.org.ua W zgłoszeniu należy podać wszystkie wymagane informacje. Ich brak 

może skutkować odrzuceniem zgłoszenia.  

2.3 Udział w konkursie jest bezpłatny. 

2.4 Uczestnik wypełnia formularz podając swoje dane wyrażając jednocześnie zgodę na 

przetwarzanie swoich danych osobowych w celu dokumentacji i rozliczenia Konkursu.   

3. Jury 

3.1  Nad przebiegiem każdego etapu będzie czuwać jury złożone z przedstawicieli Organizatora oraz 

innych osób zaproszonych przez Organizatora do współpracy. 

4. Przebieg 

http://www.padura.org.ua/


4.1 Konkurs będzie przeprowadzony w 3 etapach. I etap, ze względu na pandemię COVID-19, 

odbędzie się on-line, o sposobie organizacji etapu II i III Organizatorzy podejmą decyzję w 

późniejszym czasie i będzie ona uzależniona od rozwoju sytuacji pandemicznej.   

4.2 Konkurs obejmuje swoim zasięgiem zgłoszenia z 3 obwodów: wołyńskiego, tarnopolskiego              

i rówieńskiego (Łucki Okręg Konsularny). 

4.3  I etap odbędzie się on-line 27 marca 2022 r. (niedziela). O dokładnym czasie i sposobie 

przeprowadzenia uczestnicy zostaną poinformowani przez Organizatorów. 24 marca 2022 r. 

odbędzie się spotkanie on-line dla uczestników I etapu, podczas którego zostanie omówiony 

przebieg konkursu, sposób logowania się do testu wiedzy i jego rozwiązywania, będą również 

interaktywne zajęcia z ciekawymi ćwiczeniami przygotowującymi do testu. O godzinie 

spotkania Organizator powiadomi uczestników. 

4.4 I etap polega na napisaniu testu wiedzy w postaci pytań wielokrotnego wyboru.  

4.5 Zakres wiedzy związany z I, II i III etapem jest zawarty w załączniku nr 1. 

4.6 Wszyscy uczestnicy piszą test w tym samym dniu i o tej samej godzinie wyznaczonej przez 

Organizatora. 

4.7 Najlepsze 24 osoby wyłonione w etapie I przechodzą do etapu II. 

4.8 II etap odbędzie się w formule debaty oksfordzkiej. O konkretnej dacie i godzinie Organizator 

powiadomi osoby zakwalifikowane do II etapu. 

4.9 Zakres wiedzy związany z II etapem jest tożsamy z tym z I etapu. (załącznik nr 1). 

4.10 10 najlepszych osób z etapu II zostanie, decyzją jury, zakwalifikowanych do etapu III. 

4.11 III etap – odbędzie się w Równem, w terminie uzgodnionym z finalistami, ale nie później niż 

do 30 maja 2022 r.  

4.12 Przejazd uczestników do Równego (w przypadku, gdy III etap odbędzie się stacjonarnie) w III 

etapie finansuje Organizator. 

4.13 III etap odbędzie się w formie turnieju pytań dla 10 uczestników, czas trwania etapu: około 4 

godzin (w tym samego turnieju – ok. 1 godzina).  

4.14 Zakres wiedzy związany z III etapem jest tożsamy z tym z I etapu (załącznik nr 1).  

 

5. Nagrody 

5.1 Nagrody zostaną przyznane na podstawie decyzji jury.  

5.2 Dla 3 finalistów III etapu – cenne nagrody rzeczowe oraz dyplomy;  

5.3 Dla pozostałych uczestników finału dyplomy i ciekawe nagrody rzeczowe; 

5.4 Dla wszystkich uczestników etapu II – dyplomy i nagrody rzeczowe;  



5.5 Dla wszystkich uczestników etapu I – dyplomy za udział. 

6. Postanowienia końcowe 

6.1 Organizatorzy zastrzegają sobie, w związku z trwającą pandemią COVID-19, możliwość 

przeprowadzenia kolejnych etapów on-line lub, w szczególnej sytuacji, odwołania całego 

konkursu. 

 

Kontakty:  

Ewa Mańkowska – 067 303 5892 (Równe) 

Wiesław Pisarski - 066 755 4296 (Kowel) 

Piotr Kowalik – 095 586 5111 (Łuck) 

Marianna Seroka – 098 659 8378 (Tarnopol) 

e-mail kontaktowy: triathlon.intelektualny@gmail.com  
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