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I. CEL OLIMPIADY 
 
Celem XI Olimpiady „Przyroda i historia powiatu elbląskiego”, zwanej dalej „XI Olimpiadą”, jest 
szeroko rozumiana promocja walorów przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych powiatu 
elbląskiego oraz popularyzacja wiedzy o jego przyrodzie i historii. 
 
II. CHARAKTER I ZAKRES TEMATYCZNY XI OLIMPIADY 
 
1. XI Olimpiada ma charakter powiatowego turnieju wiedzy o poszczególnych elementach 

środowiska przyrodniczego i najważniejszych zdarzeniach z historii regionu elbląskiego 
oraz o jego zasobach kulturowych, historycznych i krajobrazowych. 

2. Tematy pytań i zadań turniejowych precyzowane są w oparciu o wiedzę zawartą:  
a) w podręcznikach szkolnych zakresu: przyrody, historii, ekologii i ochrony środowiska, 

botaniki i geografii; 
b) w niżej wymienionych pozycjach literatury: 

- „Powiat elbląski, przyroda i historia”. Praca zbiorowa pod redakcją A. Kotlińskiego, 
Wydawnictwo TEKST, Bydgoszcz 2000; 

- Kruk H. – „Rośliny chronione w Parku Krajobrazowym Wysoczyzny Elbląskiej”. Wy-
dawnictwo QUO VADIS, Elbląg 2001; 

- Barton D. – „Przewodnik krajoznawczy z myszką po Wysoczyźnie Elbląskiej”. Wy-
dawnictwo TEKST, Bydgoszcz 1997; 

- Mamuszka F. – „Elbląg i okolice – informator krajoznawczy”. 1978; 
- Kraina Kanału Elbląskiego – przewodnik i mapa, 2010; 
- Powiat Elbląski – atrakcje turystyczne – mapa , 2010; 
- Powiat Elbląski. Wydawnictwo URAN 2005; 

c) na stronach internetowych powiatu i gmin powiatu elbląskiego. 
 
III. ORGANIZATORZY XI OLIMPIADY I FUNDATORZY NAGRÓD 
 
1. Organizatorami XI Olimpiady są: Starostwo Powiatowe w Elblągu oraz Park Krajobrazowy 

Wysoczyzny Elbląskiej w Elblągu, przy udziale dyrekcji szkół podstawowych, gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych, działających na terenie powiatu elbląskiego. 

2. Fundatorem nagród dla laureatów XI Olimpiady jest Starostwo Powiatowe w Elblągu. 
 
IV. MIEJSCE I TERMIN PRZEPROWADZENIA XI OLIMPIADY 
 
1. Rozgrywki XI Olimpiady przeprowadzone zostaną w formie dwóch oddzielnych turniejów:  

a) dla uczniów klas VI szkół podstawowych; 
b) dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. 

2. Turnieje dla uczestników z poszczególnych grup wiekowych rozpoczną się w następują-
cych terminach: 
a) dla uczniów klas VI szkół podstawowych – o godzinie 1000 w dniu 12 maja 

2011 roku; 
b) dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych – o godzinie 1000 w dniu 

13 maja 2011 roku. 
3. Wymienione wyżej turnieje zostaną przeprowadzone na terenie Zespołu Szkół Ekono-

micznych i Technicznych, mieszczącego się w Pasłęku przy ul. Wojska 
 Polskiego 36. 
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V. UCZESTNICY OLIMPIADY 
 
1. W rozgrywkach XI Olimpiady biorą udział trzyosobowe drużyny reprezentujące szkoły pod-

stawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. Każda szkoła biorąca udział w XI Olimpia-
dzie ma prawo zgłosić jedną drużynę. 

2. O składzie osobowym drużyny decyduje dyrekcja wystawiającej ją szkoły, na podstawie 
dowolnych, ustalonych przez siebie kryteriów. 

3. Zgłoszenie do udziału w XI Olimpiadzie, zawierające imienną listę uczestników (formularz 
zgłoszeniowy stanowi załącznik do niniejszego regulaminu), szkoła powinna złożyć – za 
pośrednictwem poczty lub osobiście – w Wydziale Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i 
Sportu Starostwa Powiatowego, mieszczącym się w Elblągu przy ul. Komeńskiego 40,  
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 kwietnia 2011 roku. Po tym terminie li-
sta uczestników olimpiady zostanie ostatecznie zamknięta, a kolejne zgłoszenia nie będą 
przyjmowane. 

4. O przyjęciu bądź odrzuceniu zgłoszenia uczestników XI Olimpiady przekazanego organiza-
torom za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu wypełnionego formularza zgłosze-
niowego do Wydziału Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego 
w Elblągu. 

 
 

VI. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA XI OLIMPIADY 
 
1. Każdy z turniejów XI Olimpiady odbywa się w dwóch etapach: 

a) pierwszym – indywidualnym; 
b) drugim – drużynowym. 

2. W etapie pierwszym każdy z uczestników XI Olimpiady samodzielnie rozwiązuje pisemny 
test. 

3. W etapie drugim każda drużyna: 
a) opracowuje i udziela odpowiedzi na przygotowane przez komisję pytania; 
b) przedstawia „gadżet reklamowy” promujący atuty przyrodniczo-kulturowe powiatu el-

bląskiego, który będzie można wykorzystać przy promocji powiatu. Do „gadżetu rekla-
mowego” winna być dołączona szczegółowa specyfikacja jego wykonania – rysunek z 
wymiarami, (rodzaj i ilość materiału, kolorystyka, warunki techniczne wykonania itp.), 
koszt materiałów zużytych do wykonania  oraz uzasadnienie wyboru gadżetu reklamo-
wego (uzasadnienie na 1 stronę A4). 

4. Uczestnictwo we wszystkich etapach turnieju zarówno indywidualnych zawodników, jak i 
drużyn zgłoszonych do udziału w XI Olimpiadzie jest obowiązkowe. Rezygnacja z której-
kolwiek części rozgrywek oznacza dyskwalifikację osoby oraz drużyny, w której skład 
wchodzi osoba rezygnująca. 

5. „Gadżety reklamowe” wraz z  dokumentacją należy dostarczyć do Wydziału Promocji Po-
wiatu, Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Elblągu w terminie  
do 30 kwietnia 2011 r. 

 
VII. WARUNKI, JAKIM POWINIEN ODPOWIADAĆ „GADŻET REKLAMOWY”. 
 
1. Każda drużyna uczestnicząca w XI Olimpiadzie zobowiązana jest przygotować w macierzy-

stej szkole, pod kierunkiem opiekuna drużyny „gadżet reklamowy”. 
2. Niedostarczenie bądź dostarczenie organizatorom „gadżetu reklamowego” po terminie 

określonym w pkt 5, działu VI będzie traktowane jako rezygnacja drużyny i wszystkich jej 
członków z uczestnictwa w XI Olimpiadzie. 
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VIII. ZASADY PUNKTACJI I USTALENIE WYNIKÓW XI OLIMPIADY 
 
1. Klasyfikacji punktowej podlegają zarówno indywidualni uczestnicy, jak i drużyny reprezen-

tujące szkoły uczestniczące w XI Olimpiadzie. 
2. Podstawą klasyfikacji indywidualnej są wyniki testu, przeprowadzanego w pierwszym eta-

pie. Każdy uczestnik XI Olimpiady rozwiązując samodzielnie test złożony ze 100 pytań mo-
że uzyskać maksymalnie 100 punktów, po 1 punkcie za każdą poprawną odpowiedź. 

3. Podstawą klasyfikacji drużynowej, w której drużyna może uzyskać maksymalnie 360 punk-
tów, jest suma punktów uzyskanych: 
a) za rozwiązanie testu, łącznie przez wszystkich członków każdej drużyny (maksymalnie 

300 punktów); 
b) przez drużynę za udzielenie odpowiedzi na cztery pytania przygotowane przez komisję, 

punktowane w zakresie od 0 do 10 punktów w zależności od stopnia poprawności od-
powiedzi (maksymalnie 40 punktów); 

c) z tytułu wcześniejszej oceny przygotowanego przez drużynę „gadżetu reklamowego”, 
punktowanego w zakresie od 0 do 20 punktów.  

 
IX. NAGRODY 
 
1. Za rozwiązanie testów i uzyskanie trzech najlepszych wyników punktowych uczestnikom XI 

Olimpiady zostaną przyznane indywidualne nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Dla osób, 
które uzyskają identyczną liczbę punktów kwalifikującą do I, II lub III miejsca organizato-
rzy przewidują ustną dogrywkę. Pozostali uczestnicy otrzymają wyróżnienia. 

c) Spośród drużyn uczestniczących w XI Olimpiadzie tym, które uzyskają trzy najlepsze wyni-
ki punktowe (liczone w sposób określony w rozdziale VIII, pkt 3 regulaminu) zostaną przy-
znane nagrody rzeczowe i dyplomy. 

 
X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
1. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom trzecim 

przez uczestników olimpiady oraz za zniszczenie urządzeń w pomieszczeniach, w których 
odbędą się rozgrywki. Za szkody i zniszczenia wyżej określone ponoszą konsekwencje 
bezpośredni sprawcy, a odpowiedzialność za te zdarzenia spoczywa na ich opiekunach. 

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do: 
a) wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie - w zakresie terminów przeprowadze-

nia turniejów; 
b) wykorzystania prac konkursowych dla celów związanych z promocją powiatu elblą-

skiego. Autorzy „gadżetów reklamowych” przenoszą prawa autorskie na organizato-
rów. 
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..................................................... 
                                                                                                                     (miejscowość, data) 

.................................................... 
                 (pieczęć szkoły) 

 
 

Wydział Promocji Powiatu,  
Edukacji, Kultury i Sportu  
Starostwa Powiatowego w Elblągu 
82-300 ELBLĄG 
ul. Komeńskiego 40 

 
 
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

 

 
.................................................................................................................................... 

(pełna nazwa szkoły, dokładny adres) 

 
.................................................................................................................................... 

 
zgłasza do udziału w XI Olimpiadzie „Przyroda i historia powiatu elbląskiego” drużynę w na-
stępującym składzie: 
 

L.p. imię nazwisko klasa 

1    
2    
3    

  
Lista rezerwowa1 
 

L.p. imię nazwisko klasa 

1    
 
Opiekun drużyny: 
 
........................................................................................................................................ 

(imię i nazwisko opiekuna) 
 

 
 
 

.................................................... 
                                                                                                        (podpis zgłaszającego) 

                                                                    

1
 W przypadkach losowych (jak choroba, inne ważne przyczyny) osoba wymieniona na liście rezerwowej może zastąpić 

uczestnika z listy podstawowej. 


