
REGULAMIN KONKURSU  

PT. „O HISTORII UKRAINY (INTERDYSCYPLINARNIE)  

NA UNIWERSYTECIE WROCŁAWSKIM” 

 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Organizatorem konkursu jest Zakład Ukrainistyki w Instytucie Filologii 

Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Studenckie Koło Naukowe 

Ukrainistów działające przy Zakładzie Ukrainistyki. 

2. Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy z zakresu historii Ukrainy  

w kontekście sytuacji Polski i Europy.  

3. Zadaniem organizowanego wydarzenia jest także budowa nie tylko 

symbolicznej, ale także rzeczywistej platformy wymiany poglądów, wiedzy  

i spostrzeżeń. 

4. Zaproszenie do udziału w konkursie skierowane jest głównie do studentów 

oraz doktorantów studiujących na Uniwersytecie Wrocławskim. Jednakże 

bardzo serdecznie zapraszamy również uczestników z innych polskich 

ośrodków naukowych, a także uczniów szkół licealnych zainteresowanych 

problematyką historycznych relacji dwóch sąsiadujących ze sobą krajów.  

5. Laureatów konkursu wyłoni Komisja Konkursowa powołana przez 

Organizatora.  

6. Do zadań Komisji Konkursowej należy:  

– przygotowanie konkursu i nadzorowanie jego przebiegu,  

– ustalenie i ogłoszenie wyników konkursu,  

– wręczenie nagród,  

– sporządzenie protokołu.  

7. Dokumentację konkursową stanowią: pismo powołujące Komisję Konkursową, 

Regulamin, lista uczestników konkursu, protokół konkursowy. Dokumentacja 

konkursowa przechowywana jest przez dwa lata. 

 



Przygotowanie i przebieg Konkursu 

§2 

1. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest nadesłanie imiennego zgłoszenia.  

2. Zgłoszenia do udziału konkursie przyjmowane są za pośrednictwem adresu  

e-mailowego: konkurs.ukrainistyka@gmail.com.  

3. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 30 kwietnia 2021 roku (piątek).  

4. Z uwagi na epidemiczną w kraju konkurs odbędzie się w formie zdalnej  

z wykorzystaniem aplikacji do komunikacji na odległość dnia 14 maja 2021 roku.  

5. Językami konkursu będą języki polski oraz ukraiński. 

6. Konkurs składał będzie się z dwóch etapów.  

7. Pierwszy etap – test przy wykorzystaniu aplikacji MS Forms oraz MS Teams. 

Do etapy finałowego przejdzie po 5 uczestników (z dwóch kategorii – uczniowie 

szkół ponadgimnazjalnych i studenci), którzy zgromadzą największą liczbę 

punktów.  

8. Etap finałowy – test przy wykorzystaniu aplikacji Kahoot oraz MS Teams. 

Zwycięzcy w obu kategoriach wyłonieni zostaną przez Komisję Konkursową na 

podstawie zgromadzonej liczby punktów.  

9. Szczegółowe informacje dotyczące formuły konkursu przekazane zostaną 

osobom zainteresowanym najpóźniej do dnia 10 maja 2021 roku (poniedziałek). 

10. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu jego przeprowadzenia, tj. 14 maja 

2021 roku.  

11. W przypadku wątpliwości i pytań możliwy jest kontakt za pośrednictwem 

adresu e-mailowego: konkurs.ukrainistyka@gmail.com.    

 

Nagrody 

§3 

1. Laureatom konkursu (I, II, III miejsce) zostaną przyznane dyplomy oraz 

nagrody książkowe.  

2. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymują certyfikaty uczestnictwa.  
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3. Dyplomy i nagrody dla laureatów konkursu oraz certyfikaty uczestnictwa –  

z uwagi na sytuację epidemiczną i tryb przeprowadzenia konkursu zostaną 

przekazane pocztą tradycyjną na adres Uczestnika. 

Postanowienia końcowe 

§4 

1. Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne i prawnie wiążące 

dla wszystkich uczestników konkursu.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to 

na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania konkursu w przypadku 

zgłoszenia się zbyt małej liczby uczestników konkursu. 

4. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w celu 

wykonania ich obowiązków związanych z konkursem. Dane będą chronione 

zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o 

ochronie danych osobowych. 


