
                              

Regulamin 

1. Organizatorem XXIV ogólnopolskiego konkursu wiedzy „Austria - kraj i mieszkańcy”  jest 
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu - Biblioteka Austriacka – Österreich-Bibliothek.

2. Nagrodę główną dla zdobywcy 1 miejsca w konkursie: wycieczkę do Austrii lub bon w wysoko-
ści 600 zł na zniżkę na dowolną imprezę turystyczno-wypoczynkową biura ufundowało Biuro 
Podróży Almatur w Opolu. Zdobywcy 2 i 3 miejsca zdobędą w nagrodę tablety ufundowane 
przez Konsula Honorowego Austrii we Wrocławiu. Wszyscy uczestnicy finału otrzymają ponadto
drobne nagrody rzeczowe i dyplomy. Nauczyciele przeprowadzający eliminacje konkursu otrzy-
mają imienne zaświadczenia.

3. Konkurs ma na celu popularyzację i zachęcenie do zgłębiania szeroko rozumianej wiedzy o 
historii, geografii i kulturze Austrii, jak również znajomości aktualnej problematyki życia 
społecznego i politycznego Austrii.

4.  Konkurs przeprowadzony zostanie w języku polskim.
5. Uczestnikami konkursu mogą być wszystkie osoby, z wyjątkiem laureatów (I-III miejsce) we 

wcześniejszych edycjach konkursu. 
6. Ze względu na szeroki zakres tematyczny zalecany jest udział osób od 13 roku życia. 

7. Konkurs odbędzie się w trzech etapach:
7.1.  I etap  - eliminacje -  przeprowadzony zostanie po raz pierwszy w formie testu 

wirtualnego w dniu 22.03.2022 (wtorek) w zgłoszonych do konkursu szkołach na terenie kraju,
a także w siedzibie Biblioteki Austriackiej w Opolu dla uczestników indywidualnych.

7.2. Zgłoszenia do przeprowadzenia konkursu przyjmowane będą do 15.03.2022 r. poprzez poda-
ny poniżej formularz zgłoszeniowy :  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwE8AC8b5mZ1CeQaM1jsCZdRc0QGE-
5Q1FsVZBPFIzGxj7Kug/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

dostępny także na stronie organizatora http://www.ba.wbp.opole.pl/konkurs.html
7.3. Po przyjęciu zgłoszenia na wskazany przez zgłaszającego nauczyciela adres e-mail przesłane 

zostanie potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia oraz prośba o podanie w formularzu exelu wykazu 
uczestników, którym nadane zostaną numery identyfikacyjne uczestnika konkursu. W konkur-
sie będą mogły wziąć udział osoby zgłoszone z nadanym numerem identyfikacyjnym.

str. 1



7.4. Test eliminacji konkursu składać się będzie z 40 zadań z odpowiedziami jednokrotnego wy-
boru. Zadania udostępnione zostaną w dniu 22.03.2022 na platformie zoom. Dokładna godzina
rozpoczęcia konkursu oraz link do wydarzenia przesłany zostanie zgłaszającym nauczycielom 
przez organizatora wraz z listą numerów identyfikacyjnych w piśmie z potwierdzeniem przyjęcia 
zgłoszenia.

7.5. Zadaniem nauczyciela przeprowadzającego eliminacje konkursu w szkołach będzie przygoto-
wanie sali, w której zadania konkursu będą udostępnione uczniom na ekranie lub tablicy multi-
medialnej w wersji tekstowej oraz dźwiękowej (opcję można wyciszyć). Należy połączyć się  za 
pomocą kamery - podając w nazwie nazwisko / skrót nazwę szkoły i miejscowość - odpowiednio
wcześniej, ponieważ konkurs rozpocznie się punktualnie i będą w nim mogły uczestniczyć tylko 
osoby przyjęte wcześniej na spotkanie. Po rozpoczęciu spotkania nie będzie możliwości dołą-
czenia do konkursu.

7.6. Nauczyciel przeprowadzający szkolne eliminacje konkursu zobowiązany jest do przestrzegania 
prawidłowości jego organizacji, tj. braku możliwości korzystania z jakichkolwiek form pomocy. 
Złamanie regulaminu konkursu jest równoznaczne z wykluczeniem z udziału w obecnej i kolej-
nych edycjach konkursu.

7.7. Uczestnicy konkursu muszą mieć dostęp do indywidualnego urządzenia mobilnego lub kompu-
tera stacjonarnego  z dostępem do internetu. Na początku spotkania uczniom oddany zostanie 
prosty link  do formularza odpowiedzi. Uczeń zaznacza na nim do każdego zadania po jednej 
odpowiedzi. Pytania prezentowane będą pojedynczo i nie będzie możliwości powrotu do wcze-
śniej zadań. Po zakończeniu prezentowania zadań podany zostanie komunikat „koniec konkur-
su – proszę o zatwierdzenie odpowiedzi”. Formularze zatwierdzone po tym czasie nie będą bra-
ne pod uwagę w kwalifikacji. 

8. Wyniki przesłane zostaną  na adres e-mail zgłaszającej osoby najpóźniej do 25.03.2022 r.  W  
piśmie wskazane zostaną osoby, które zakwalifikowały się do półfinału konkursu.

9. II etap – Półfinał  - planowany jest STACJONARNIE w Opolu na drugą połowę kwietnia. 
Uczestnicy, którzy zakwalifikują się do półfinału konkursu  muszą osobiście i na własny koszt 
zgłosić się do miejsca dalszego przebiegu konkursu.

10. W półfinale uczestnicy będą mieli za zadanie wybranie odpowiedzi na zadania w teście wybo-
ru. Test w formie pisemnej będzie identyczny dla wszystkich uczestników półfinału. Testy zosta-
ną sprawdzone przez komisję. Do finału ścisłego zakwalifikowanych zostanie około 10 osób, 
które uzyskają największą liczbę punktów. 

11. III etap – Finał – odbędzie się   STACJONARNIE w Opolu w tym samym dniu, co półfinał.
              Finał konkursu składać się będzie z dwóch części:

11.1.Odpowiedzi ustnej na wylosowany zestaw, składający się z  pytań tekstowych. 
11.2.Przygotowanej wypowiedzi ustnej na temat „Tego inni zapewne nie wiedzą o Austrii”. 

Finaliści będą mieli dowolność w doborze tematu i formy.  
11.3.Do tej części przygotowują się wszyscy uczestnicy półfinału, niezależnie od tego, czy za-

kwalifikują się do finału. Temat należy zgłosić  organizatorom drogą mailową. Wypowiedź 
może trwać maksymalnie 3 minuty i może być uzupełniona o rekwizyty, formy artystycz-
ne itp., jak także o krótką prezentację multimedialną. 

11.4.W przypadku  wykorzystania prezentacji trzeba będzie przesłać ją organizatorowi we 
wskazanym podczas ogłoszenia wyników  terminie i formacie  drogą mailową  niezależnie 
od tego, czy osoba przejdzie do finału. 
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12. Testy i wypowiedzi ustne zostaną ocenione według przedstawionych  na początku  konkursu 
kryteriów oceny przez komisję, składająca się z przedstawicieli środowiska akademickiego, 
organizatorów, patronów, sponsorów i środków masowego przekazu  powołaną  przez 
organizatora. Decyzja komisji konkursu jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.

13. Osoba lub rodzic/opiekun prawny nieletniej osoby uczestniczącej w konkursie wyraża zgodę 
pisemną na dołączonej do zadań konkursowych karcie na publikację swojego imienia i 
nazwiska oraz wizerunku na wykonanych  przez organizatora zdjęciach na jego stronie 
internetowej oraz w mediach oraz klauzulę RODO obowiązująca w Wojewódzkiej Bibliotece 
Publicznej w Opolu. Administratorem danych osobowych uczestnika konkursu  jest Wojewódzka
Biblioteka Publiczna im. E. Smołki z siedzibą w Opolu przy ul. Piastowskiej 18-19-20. 
Organizator zapewnia, że dane osobowe uczestnika konkursu będą  gromadzone, 
przetwarzane i przechowywane wyłącznie przez organizatora konkursu  w celu identyfikacji 
uczestnika i ułatwienia kontaktu w przypadku wygranej w konkursie. Po zakończeniu konkursu 
dane osobowe zostaną zniszczone.

14. W sytuacjach wyjątkowych organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu w
trakcie trwania konkursu.

Patronat i wsparcie konkursu:                                                Sponsor nagrody głównej konkursu:

dr Edward Wąsiewicz                                                                Biuro Podróży ALMATUR w Opolu 

ORGANIZATOR: 

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu - Biblioteka Austriacka
pl. Piłsudskiego 5 
45-706 Opole
Tel. 77 47 47 085
e-mail:ba@wbp.opole.pl.  www.wbp.opole.pl
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