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REGULAMIN OLIMPIADY WIEDZY O ŚWIECIE ANTYCZNYM 

 

Podstawę przeprowadzenia Olimpiady Wiedzy o Świecie Antycznym stanowi rozporządzenie 

Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz 

sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. 2002 nr 13, poz. 125 ze zm.) 

oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad 

(Dz.U. 2017 poz. 1580). 

 

DZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

1. Organizatorami Olimpiady Wiedzy o Świecie Antycznym (dalej zwana „Olimpiadą”) jest Katedra 

Nauk Historyczno-Prawnych, Teorii i Filozofii Prawa oraz Komparatystyki Prawniczej Wydziału 

Prawa Uniwersytet w Białymstoku, ul. Mickiewicza 1, 15-213 Białystok oraz Stowarzyszenie 

Polska Romanistyka Prawnicza z siedzibą w Białymstoku, ul. Mickiewicza 1. 

2. Olimpiada jest organizowana jako ogólnopolska olimpiada tematyczna. 

§ 2 

Celem Olimpiady jest propagowanie wśród uczniów szkół ponadpodstawowych wiedzy dotyczącej 

szeroko pojętej kultury antycznej, w szczególności starożytnej Grecji oraz starożytnego Rzymu, 

która swoim zakresem obejmuje takie dziedziny jak historia, prawo, filozofia oraz literatura antyczna. 

§ 3 

Olimpiada organizowana jest dla młodzieży szkół ponadpodstawowych: uczniów liceów 

ogólnokształcących, techników, branżowej szkoły I stopnia i branżowej szkoły II stopnia 

zainteresowanych czasami starożytnymi. 

 

DZIAŁ II 

PRAWA I OBOWIĄZKI ORGANIZATORA 

§ 4 

Organizator ma prawo do: 

1) wykluczenia z udziału w Olimpiadzie uczestników niestosujących się do postanowień 

Regulaminu Olimpiady; 

2) dokonania weryfikacji wyników zawodów przeprowadzonych na etapie okręgowym 

przy kwalifikowaniu uczestników do III etapu Olimpiady; 

3) anulowania wyników poszczególnych etapów zawodów w przypadku ujawnienia 

nieprawidłowości, które w sposób istotny naruszają postanowienia Regulaminu Olimpiady; 
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4) rozstrzygania sporów oraz prowadzenia arbitrażu w sprawach dotyczących Olimpiady i jej 

uczestników; 

5) organizacji jednorazowych okolicznościowych konkursów tematycznych; 

6) reprezentowania Olimpiady na zewnątrz oraz nawiązywania współpracy z partnerami 

zewnętrznymi w związku z przeprowadzeniem edycji Olimpiady, w szczególności sponsorami 

oraz uczelniami wyższymi zaangażowanymi w działalność komitetów okręgowych 

Olimpiady. 

§ 5 

Zadaniem Organizatora jest: 

1) zatwierdzenie Regulaminu Olimpiady i Programu Olimpiady na wniosek Komitetu Głównego 

Olimpiady; 

2) przeprowadzenie Olimpiady zgodnie z postanowieniami zawartymi w Regulaminie Olimpiady 

oraz Programie Olimpiady; 

3) powołanie członków Komitetu Głównego; 

4) organizacja sieci Komitetów Okręgowych Olimpiady; 

5) zapewnienie logistyki przeprowadzanej Olimpiady, w szczególności: 

a) przygotowanie zadań na poszczególne etapy zawodów; 

b) organizacja dystrybucji materiałów informacyjnych oraz instrukcji dotyczących 

przeprowadzenia zawodów, jak również testów i zagadnień służących 

przeprowadzeniu Olimpiady w sposób uniemożliwiający ich nieuprawnione 

ujawnienie do chwili rozpoczęcia zawodów; 

c) organizacja procesu zgłoszeń uczestników; 

d) zapewnienie odpowiednich środków finansowych do realizacji zawodów; 

e) organizacja dystrybucji wyników poszczególnych etapów; 

f) organizacja etapu centralnego Olimpiady oraz uroczystego zakończenia Olimpiady; 

g) komunikacja z uczestnikami, w szczególności informowanie o terminach kolejnych 

etapów Olimpiady oraz uzyskanych wynikach; 

6) dokonywanie rozliczeń finansowych wydatków związanych z organizacją Olimpiady; 

7) rozwiązywanie problemów i sporów, powstałych w związku z przeprowadzeniem Olimpiady; 

8) podejmowanie działań mających na celu promocję i upowszechnienie Olimpiady. 

§ 6 

Organizator wykonuje swoje obowiązki i realizuje przysługujące mu uprawnienia za pośrednictwem 

powołanego Komitetu Głównego Olimpiady, z wyłączeniem § 5 pkt 1 i 3. 

 

DZIAŁ III 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA 

§ 7 

Uczestnictwo w Olimpiadzie jest dobrowolne. 

§ 8 

Uczestnicy Olimpiady mają prawo do: 
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1) uzyskania wszelkich informacji dotyczących przeprowadzenia Olimpiady i jej poszczególnych 

etapów – organizacji, terminów oraz warunków przystąpienia, jak również wyników 

poszczególnych etapów; 

2) zapoznania się rozwiązanym przez siebie testem, z wyłączeniem możliwości powielania 

lub utrwalania pracy w jakikolwiek sposób, na I i II etapie Olimpiady podczas trwania danego 

etapu; 

3) składania odwołań od decyzji dotyczących kwalifikacji do kolejnych etapów Olimpiady 

oraz dyskwalifikacji uczestnika przez komisję egzaminacyjną; 

4) zwolnienia z zajęć szkolnych na czas trwania zawodów I, II lub III stopnia, w których 

uczestnik bierze udział; 

5) zwrotu kosztów podróży z miejsca zamieszkania na zawody II i III stopnia i z powrotem 

oraz kosztów wyżywienia i noclegów w czasie zawodów – swojego oraz, w miarę 

możliwości, ich opiekunów. 

§ 9 

1. Przystąpienie do Olimpiady jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 

osobowych uczestnika w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia zawodów i zgody na publikację 

wyników Olimpiady na każdym etapie Olimpiady. 

2. Podanie danych jest niezbędne do przystąpienia do Olimpiady. Niepodanie ich skutkuje brakiem 

możliwości uczestnictwa w Olimpiadzie. 

§ 10 

Uczestnik zobowiązany jest do: 

1) zapoznania się z Regulaminem Olimpiady; 

2) przestrzegania postanowień Regulaminu Olimpiady oraz terminarza Olimpiady; 

3) informowania Komitetu Głównego Olimpiady o wszelkich kwestiach związanych z udziałem 

w Olimpiadzie, w szczególności o nagłych wypadkach czy o swoich zastrzeżeniach. 

§ 11 

1. Organizator dokłada wszelkich starań, aby w miarę możliwości w danych warunkach organizować 

zawody w taki sposób i w takich miejscach, by nie wykluczały udziału osób z 

niepełnosprawnością. 

2. Komisje egzaminacyjne zobowiązane są do stworzenia równych warunków udziału dla 

uczestników z ograniczoną sprawnością. Komisje biorą pod uwagę w przeprowadzaniu i ocenianiu 

testu lub odpowiedzi ustnej przedstawione przez uczestnika zaświadczenie o dysfunkcji, a w 

przypadku, jeśli to uzasadnione, zapewniają dodatkowy czas, nie dłuższy niż 20 minut, na 

rozwiązanie testu lub udzielenie odpowiedzi ustnej. 

3. Uczestnik z niepełnosprawnością zobowiązany dostarczyć Przewodniczącemu właściwej Szkolnej 

(Międzyszkolnej) Komisji Olimpiady zaświadczenie o dysfunkcji i konieczności zapewnienia 

odpowiednich warunków do udziału w Olimpiadzie z tego wynikających przynajmniej na tydzień 

przed rozpoczęciem I etapu Olimpiady. Szkolna (Międzyszkolna) Komisja Olimpiady przesyła 

do Komitetu Głównego zaświadczenia uczestników, którzy zakwalifikowali się do kolejnego etapu 

Olimpiady. 
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§ 12 

1. Uczniowie uczęszczający do szkół, o których mowa w § 3, mający miejsce zamieszkania 

poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności uczniowie polskich szkół za granicą, 

mają prawo udziału w Olimpiadzie, jeżeli ich znajomość języka polskiego jest wystarczająca 

do zrozumienia treści pytań i udzielenia na nie odpowiedzi. 

2. Testy rozwiązane przez uczestników, o których mowa w ust. 1, w I etapie Olimpiady, przesyłane są 

w zalakowanych kopertach na adres Komitetu Okręgowego w Białymstoku. 

3. Uczestnikom, o których mowa w ust. 1, ani ich opiekunom nie przysługuje zwrot kosztów podróży 

z miejsca zamieszkania na zawody II i III stopnia i z powrotem oraz kosztów wyżywienia i 

noclegów w czasie Olimpiady. 

 

DZIAŁ IV 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA OLIMPIADY 

Rozdział 1. Przepisy ogólne 

§ 13 

Olimpiada oparta jest na rozproszonym modelu organizacyjnym. Olimpiadę przeprowadza Komitet 

Główny Olimpiady oraz Komitety Okręgowe powołane przez Komitet Główny. 

Rozdział 2. Komitet Główny Olimpiady 

§ 14 

Komitet Główny Olimpiady powoływany jest przez Rektora Uniwersytetu w Białymstoku na wniosek 

Dziekana Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. 

§ 15 

W skład Komitetu Głównego Olimpiady wchodzą pracownicy naukowo-dydaktyczni i doktoranci 

Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, przedstawiciele uczelni wyższych, instytucji 

naukowych lub społecznych oraz członkowie stowarzyszeń naukowych zajmujących się 

propagowaniem wiedzy na temat historii, prawa i kultury antycznej, jak również nauczyciele szkół 

ponadpodstawowych, o których mowa w § 3. 

§ 16 

1. Komitet Główny wybiera ze swego grona Przewodniczącego Komitetu Głównego, Zastępcę 

Przewodniczącego Komitetu Głównego oraz Sekretarza Komitetu Głównego. Komitet Główny 

Olimpiady powołuje Prezydium Komitetu Głównego w skład którego wchodzą Przewodniczący 

Komitetu Głównego, Zastępca Komitetu Głównego, Sekretarz Komitetu Głównego oraz wybrani 

członkowie. 

2. Pracami Komitetu Głównego kieruje Przewodniczący Komitetu Głównego. W przypadku 

nieobecności Przewodniczącego Komitetu Głównego, jego funkcje pełni Zastępca 

Przewodniczącego Komitetu Głównego. 
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§ 17 

Siedziba Komitetu Głównego Olimpiady znajduje się w Białymstoku pod adresem: 

Katedra Nauk Historyczno-Prawnych, Teorii i Filozofii Prawa oraz Komparatystyki Prawniczej 

Wydziału Prawa Uniwersytet w Białymstoku,  

15-213 Białystok. 

Tel. kontaktowy: (+48 85) 745-71-62 

Adres e-mail: skmpika@uwb.edu.pl 

§ 18 

Do szczegółowych zadań Komitetu Głównego Olimpiady, oprócz obowiązków Organizatora 

Olimpiady wymienionych w § 5 z wyłączeniem pkt 1 i 3, należy również: 

1) opracowanie i przedstawienie Organizatorowi Regulaminu Olimpiady i Programu Olimpiady; 

2) proponowanie zmian w Regulaminie Olimpiady oraz Programie Olimpiady; 

3) uchwalenie terminarza Olimpiady; 

4) powołanie członków Komitetów Okręgowych Olimpiady; 

5) przygotowanie testów konkursowych na wszystkie etapy Olimpiady; 

6) nadzór nad organizacją oraz realizacją I i II etapu Olimpiady; 

7) organizacja III etapu Olimpiady; 

8) powołanie Głównej Komisji Olimpiady w celu oceny odpowiedzi ustnych podczas III etapu 

Olimpiady; 

9) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości list laureatów oraz finalistów Olimpiady; 

10) wydanie uczestnikom Olimpiady zaświadczeń o przyznaniu tytułu finalisty lub laureata; 

11) prowadzenie ewidencji wydanych zaświadczeń; 

12) gromadzenie i przechowywanie wszelkiej dokumentacji Olimpiady, w szczególności: 

a) dokumentacji w sprawie powołania Olimpiady; 

b) prac pisemnych uczestników zawodów III stopnia przez okres 2 lat, po upływie 

którego nastąpi ich zniszczenie; 

c) informatorów i tematów Olimpiady; 

d) list laureatów i finalistów oraz list nauczycieli, którzy przygotowali uczniów 

do Olimpiady; 

e) zgód uczestników na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia 

III etapu Olimpiady 

13) podejmowanie innych decyzji dotyczących przeprowadzenia Olimpiady nieobjętych 

niniejszym Regulaminem Olimpiady. 

§ 19 

1. Komitet Główny Olimpiady podejmuje wszystkie decyzje o charakterze merytorycznym 

i organizacyjnym związane z Olimpiadą w drodze uchwał na posiedzeniach w obecności 

co najmniej połowy członków Komitetu Głównego zwykłą większością głosów. W przypadku 

równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Komitetu Głównego. 

2. Między posiedzeniami Komitetu Głównego w pilnych sprawach bieżących uchwały podejmuje 

Prezydium Komitetu Głównego. 
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§ 20 

Decyzje Komitetu Głównego są ostateczne i nieodwołalne. 

Rozdział 3. Komitety Okręgowe 

§ 21 

Komitety Okręgowe powoływane są przez Komitet Główny Olimpiady w porozumieniu z władzami 

uczelni współpracujących z Uniwersytetem w Białymstoku, na terenie których znajdują się siedziby 

poszczególnych Komitetów Okręgowych, wymienionych w § 24. 

§ 22 

W skład Komitetów Okręgowych Olimpiady wchodzą pracownicy naukowo-dydaktyczni i doktoranci 

ośrodków akademickich, wymienionych w § 24 oraz członkowie stowarzyszeń naukowych, w 

zakresie przeprowadzenia zawodów II stopnia zajmujących się szerzeniem wiedzy na temat historii, 

prawa i kultury antycznej. 

§ 23 

1. Komitet Okręgowy wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza. 

2. Pracami Komitetu Okręgowego kieruje jego Przewodniczący. 

§ 24 

Komitety Okręgowe na terenie kraju stanowią ośrodki akademickie współpracujące z Wydziałem 

Prawa Uniwersytetu w Białymstoku i są zlokalizowane w następujących miastach Polski:  

1) dla województw: zachodniopomorskiego i lubuskiego – w Szczecinie (Uniwersytet 

Szczeciński); 

2) dla województw: wielkopolskiego, pomorskiego i kujawsko-pomorskiego – w Toruniu 

(Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu); 

3) dla województw: warmińsko-mazurskiego i podlaskiego – w Białystoku (Uniwersytet 

w Białymstoku); 

4) dla województw: mazowieckiego, świętokrzyskiego i łódzkiego – w Warszawie (Uniwersytet 

Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie); 

5) dla województw: lubelskiego i podkarpackiego – w Rzeszowie (Uniwersytet Rzeszowski); 

6) dla województw: opolskiego i małopolskiego – w Suchej Beskidzkiej (Wyższa Szkoła 

Turystyki i Ekologii); 

7) dla województw: dolnośląskiego i śląskiego – we Wrocławiu (Uniwersytet Wrocławski).  

§ 25 

Do zadań Komitetów Okręgowych należy organizacja II etapu Olimpiady, w szczególności: 

1) powołanie członków Komisji Okręgowych; 

2) ustalenie listy uczestników zakwalifikowanych do kolejnego etapu Olimpiady i przesłanie jej 

Komitetowi Głównemu Olimpiady; 

3) podanie do publicznej wiadomości listy uczestników zakwalifikowanych do kolejnego etapu 

Olimpiady; 
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4) zgłaszanie do Komitetu Głównego wszelkich nieprawidłowości podczas przebiegu II etapu 

Olimpiady; 

5) gromadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z organizacją II etapu Olimpiady, 

w szczególności: 

a) prac pisemnych uczestników zawodów II stopnia przez okres 2 lat, po upływie 

którego nastąpi ich zniszczenie; 

b) zgód uczestników na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia 

II etapu Olimpiady. 

§ 26 

1. Komitet Okręgowy podejmuje wszystkie decyzje o charakterze merytorycznym i organizacyjnym 

związane z Olimpiadą w drodze uchwał na posiedzeniach w obecności co najmniej połowy 

członków Komitetu Okręgowego. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos 

Przewodniczącego Komitetu Okręgowego. 

2. Między posiedzeniami Komitetu Okręgowego w pilnych sprawach bieżących uchwały podejmuje 

Przewodniczący Komitetu Okręgowego. 

Rozdział 4. Komisje egzaminacyjne 

§ 27 

Szkolna Komisja Olimpiady powoływana jest przez dyrektora szkoły (w przypadku eliminacji 

wspólnych dla kilku szkół Międzyszkolną Komisję Olimpiady powołują dyrektorzy tych szkół) 

spośród grona pedagogicznego w składzie co najmniej trzech osób. Przewodniczącego wybierają 

spośród siebie członkowie. 

§ 28 

Do zadań Szkolnych (Międzyszkolnych) Komisji należy realizacja I etapu Olimpiady w szkole 

ponadpodstawowej, w szczególności: 

1) sporządzenie listy uczniów, którzy zgłosili swoje uczestnictwo w Olimpiadzie i przesłanie 

zgłoszenia szkoły do Komitetu Głównego Olimpiady; 

2) dokonanie oceny poprawności odpowiedzi udzielonych na poszczególne pytania z testu, 

o którym mowa w § 37, zgodnie z wytycznymi przygotowanymi przez Komitet Główny 

Olimpiady; 

3) ustalenie listy uczestników zakwalifikowanych do kolejnego etapu Olimpiady i przesłanie jej 

Komitetowi Głównemu Olimpiady; 

4) podanie do publicznej wiadomości listy uczestników zakwalifikowanych do kolejnego etapu 

Olimpiady 

5) zgłaszanie do Komitetu Głównego wszelkich nieprawidłowości w przebiegu I etapu 

Olimpiady; 

6) zabezpieczenie otrzymanych testów przed dostępem do nich przez osoby nieuprawnione. 

7) gromadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z organizacją I etapu Olimpiady, 

w szczególności: 

a) prac pisemnych uczestników zawodów I stopnia przez okres 2 lat, po upływie którego 

nastąpi ich zniszczenie; 
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b) zgód uczestników na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia 

I etapu Olimpiady. 

§ 29 

1. Komitety Okręgowe Olimpiady powołują Okręgowe Komisje Olimpiady, których zadaniem jest 

przeprowadzenie testu konkursowego podczas II etapu Olimpiady. 

2. W skład Okręgowych Komisji Olimpiady wchodzą przedstawiciele Komitetu Okręgowego oraz 

inni nauczyciele akademiccy, a także specjaliści szeroko pojmowanej wiedzy o świecie antycznym. 

§ 30 

Do zadań Okręgowych Komisji należy realizacja II etapu Olimpiady, w szczególności: 

1) dokonanie oceny poprawności odpowiedzi udzielonych na poszczególne pytania z testu, 

o którym mowa w § 33, zgodnie z wytycznymi przygotowanymi przez Komitet Główny 

Olimpiady oraz i przekazanie wyników uczestników II etapu Olimpiady Komitetowi 

Głównemu Olimpiady; 

2) zabezpieczenie otrzymanych testów przed dostępem do nich przez osoby nieuprawnione. 

§ 31 

1. Komitet Główny Olimpiady powołuje Główną Komisję Olimpiady w celu wysłuchania i dokonania 

oceny odpowiedzi ustnej uczestników III etapu Olimpiady. 

2. W skład Głównej Komisji Olimpiady wchodzą przedstawiciele Komitetu Głównego oraz inni 

nauczyciele akademiccy, a także specjaliści szeroko pojmowanej wiedzy o świecie antycznym. 

§ 32 

Do zadań Głównej Komisji Olimpiady należy realizacja III etapu Olimpiady, w szczególności: 

1) dokonanie oceny poprawności odpowiedzi udzielonych na poszczególne pytania, zgodnie 

z wytycznymi przygotowanymi przez Komitet Główny Olimpiady; 

2) zabezpieczenie otrzymanych zagadnień konkursowych przed dostępem do nich przez osoby 

nieuprawnione; 

3) sporządzenie listy wyników uzyskanych przez uczestników III etapu Olimpiady i przekazanie 

jej Komitetowi Głównemu Olimpiady; 

4) podanie do publicznej wiadomości listy wyników uzyskanych przez uczestników III etapu 

Olimpiady. 

 

DZIAŁ V 

ORGANIZACJA I PRZEBIEG ZAWODÓW 

Rozdział 1. Przepisy ogólne 

§ 33 

Olimpiadę organizuje się jako trójstopniowe zawody o charakterze indywidualnym o zasięgu 

ogólnopolskim, w których wymagany jest od uczestników następujący zakres i poziom wiedzy 

oraz umiejętności:  
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1) w zawodach pierwszego stopnia (szkolnych i międzyszkolnych) – wystarczający do uzyskania 

oceny bardzo dobrej na zakończenie nauki przedmiotu historia w zakresie wiedzy o świecie 

antycznym; 

2) w zawodach drugiego stopnia (okręgowych) – niezbędny do uzyskania oceny celującej 

na zakończenie nauki przedmiotu historia w zakresie wiedzy o świecie antycznym; 

3) w zawodach trzeciego stopnia (centralnych) – w zakresie wskazanym w programie danej 

Olimpiady. 

Rozdział 2. I etap Olimpiady 

§ 34 

W I etapie Olimpiady może wziąć udział dowolna liczba uczestników.  

§ 35 

1. Listę uczestników wraz z pełnymi danymi teleadresowymi zgłaszającej szkoły oraz podpisem 

osoby upoważnionej do reprezentacji z ramienia szkoły należy przesłać drogą pocztową na adres: 

Katedra Nauk Historyczno-Prawnych, Teorii i Filozofii Prawa oraz Komparatystyki Prawniczej 

Wydziału Prawa Uniwersytet w Białymstoku,  

ul. Mickiewicza 1, 15-213 Białystok  

z dopiskiem „Olimpiada Wiedzy o Świecie Antycznym ” lub za pomocą poczty elektronicznej na 

adres: 

skmpika@uwb.edu.pl 

z dopiskiem „Olimpiada Wiedzy o Świecie Antycznym – zgłoszenie”. 

2. Dyrektor szkoły informuje uczniów o organizacji, terminach przeprowadzania i warunkach udziału 

w Olimpiadzie. 

3. W przypadku gdy w szkole, do której uczeń uczęszcza, nie organizuje się Olimpiady, uczeń może 

do niej przystąpić w szkole wskazanej przez dyrektora szkoły. 

§ 36 

1. I etap Olimpiady jest etapem szkolnym, przeprowadzanym za wiedzą i zgodą dyrektorów szkół 

ponadpodstawowych, o których mowa w § 3. 

2. Eliminacje I stopnia organizują i przeprowadzają Szkolne (Międzyszkolne) Komisje Olimpiady. 

§ 37 

1. Uczestnicy I etapu w czasie dwóch godzin rozwiązują test przygotowany przez Komitet Główny 

Olimpiady. 

2. Test składa się z 30 zadań, których rozwiązanie polega na zaznaczeniu przez uczestnika jednej 

poprawnej odpowiedzi spośród podanych (zadań zamkniętych), oraz 10 zadań, których rozwiązanie 

polega na udzieleniu odpowiedzi na zadane pytanie w formie pisemnej (zadań otwartych). Za 

zadania zamknięte uczestnik może uzyskać maksymalnie 30 punktów, za zadania otwarte – 20 

punktów (łącznie 50 punktów). 
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§ 38 

1. Testy znajdować się będą w zalakowanych kopertach, które otworzą przewodniczący Komisji 

Szkolnej (Międzyszkolnej) Olimpiady lub delegowany przez niego członek tej Komisji w chwili 

rozpoczęcia zawodów w obecności uczestników. 

2. Komisja Szkolna (Międzyszkolna) Olimpiady zobowiązana jest do zapewnienia uczestnikom 

warunków umożliwiających samodzielność udzielanych odpowiedzi. 

3. Komisja Szkolna (Międzyszkolna) Olimpiady ma prawo zdyskwalifikować uczestnika w 

przypadku stwierdzenia niesamodzielności odpowiedzi lub nieprzestrzegania innych postanowień 

Regulaminu Olimpiady. Od decyzji Komisji dotyczącej zdyskwalifikowania uczestnika I etapu 

Olimpiady uczestnikowi przysługuje odwołanie do Komitetu Głównego Olimpiady. 

§ 39 

Do II etapu Olimpiady kwalifikują się uczestnicy etapu I z każdej szkoły (kilku szkół), którzy uzyskali 

przynajmniej 35 punktów z rozwiązanego testu, o którym mowa w § 37. 

Rozdział 3. II etap Olimpiady 

§ 40 

II etap Olimpiady przeprowadzają Komitety Okręgowe na uczelniach wyższych, o których mowa 

w § 24, za pomocą powołanych Okręgowych Komisji Olimpiady. 

§ 41 

1. Uczestnicy II etapu w czasie dwóch godzin rozwiązują test przygotowany przez Komitet Główny 

Olimpiady. 

2. Test składa się z 30 zadań, których rozwiązanie polega na zaznaczeniu przez uczestnika jednej 

poprawnej odpowiedzi spośród podanych (zadań zamkniętych), oraz 10 zadań, których rozwiązanie 

polega na udzieleniu odpowiedzi na zadane pytanie w formie pisemnej (zadań otwartych). Za 

zadania zamknięte uczestnik może uzyskać maksymalnie 30 punktów, za zadania otwarte – 20 

punktów (łącznie 50 punktów). 

§ 42 

Przed wejściem na salę, w której ma odbyć się II etap Olimpiady, członek Okręgowej Komisji 

Olimpiady sprawdza dane osobowe uczestników Olimpiady na podstawie okazanych legitymacji 

szkolnych przez każdego uczestnika II etapu Olimpiady. 

§ 43 

Przepis § 38 stosuje się odpowiednio. 

§ 44 

Do III etapu Olimpiady kwalifikuje się 15% uczestników II etapu Olimpiady, którzy uzyskali 

najwyższy wynik z rozwiązanego testu, o którym mowa w § 41. 
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Rozdział 4. III etap Olimpiady 

§ 45 

III etap Olimpiady odbywa się na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku i jest 

przeprowadzany przez Komitet Główny Olimpiady, za pomocą Głównego Komitetu Olimpiady. 

§ 46 

Uczestnicy III etapu Olimpiady odpowiadają ustnie przez członkami Głównej Komisji Olimpiady 

na cztery wylosowane zagadnienia dotyczące tematyki Olimpiady przygotowane przez Komitet 

Główny Olimpiady. 

§ 47 

Główna Komisja Olimpiady dokonuje oceny odpowiedzi ustnej uczestnika w oparciu o następujące 

kryteria – zasób zaprezentowanej wiedzy, płynność udzielanej wypowiedzi, komunikatywność. 

§ 48 

1. Główna Komisja Olimpiady przekazuje listę wyników uzyskanych przez uczestników III etapu 

Olimpiady Komitetowi Głównemu Olimpiady. 
2. Komitet Główny Olimpiady ustala listę laureatów oraz finalistów Olimpiady w oparciu o wyniki 

uzyskane przez uczestników na wszystkich etapach Olimpiady w ustalonym przez siebie terminie. 

§ 49 

Tytuł finalisty Olimpiady otrzymuje sześciu najlepszych uczestników Olimpiady wyłonionych 

przez Komitet Główny Olimpiady. 

§ 50 

Tytuł laureata Olimpiady otrzymuje trzech najlepszych uczestników Olimpiady wyłonionych 

przez Komitet Główny Olimpiady spośród finalistów Olimpiady, o których mowa w § 49. 

 

DZIAŁ VI 

UPRAWNIENIA I NAGRODY 

§ 51 

Laureatom i finalistom Olimpiady przysługują następujące uprawnienie: 

1) zwolnienie (zgodnie z uchwałami senatów poszczególnych uczelni) z części lub całości 

egzaminów wstępnych (postępowania kwalifikacyjnego) do szkół wyższych. 

§ 52 

Podstawą uzyskania uprawnień, o których mowa w paragrafie poprzedzającym, jest zaświadczenie 

wydane przez Komitet Główny Olimpiady zgodnie z wzorem określonym odrębnymi przepisami. 
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§ 53 

Wszyscy uczestnicy III etapu Olimpiady otrzymują w miarę możliwości Organizatora nagrody 

rzeczowe. 

DZIAŁ VII 

TRYB ODWOŁAWCZY 

§ 54 

Uczestnik, w przypadku uczniów niepełnoletnich rodzic lub opiekun prawny, który uważa, że wynik, 

jaki uzyskał w czasie zawodów nie odzwierciedla poziomu jego odpowiedzi lub zawody zostały 

przeprowadzone z naruszeniem regulaminu, ma prawo złożenia odwołania. 

§ 55 

1. Odwołanie od decyzji Szkolnej (Międzyszkolnej) Komisji Olimpiady składa się 

do Przewodniczącego właściwego Komitetu Okręgowego za pośrednictwem właściwej Szkolnej 

(Międzyszkolnej) Komisji Olimpiady, w terminie 3 dni od ogłoszenia wyników I etapu Olimpiady. 

2. Odwołanie od decyzji Komisji Okręgowej lub Komitetu Okręgowego Olimpiady składa się do 

Przewodniczącego Komitetu Okręgowego Olimpiady, w terminie 3 dni od ogłoszenia wyników II 

etapu Olimpiady. 

3. Odwołanie od decyzji Głównej Komisji Olimpiady składa się do Przewodniczącego Komitetu 

Głównego Olimpiady w terminie 3 dni od ogłoszenia wyników III etapu Olimpiady. 

§ 56 

1. Odwołanie składa się na piśmie, przesyłając listem poleconym, lub osobiście w siedzibie właściwej 

Komisji lub Komitetu za potwierdzeniem zwrotnym. W przypadku nadania odwołania drogą 

pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego. 

2. Odwołanie powinno zawierać: 

a) możliwie szczegółowe uzasadnienie; 

b) dane kontaktowe osoby wnoszącej odwołanie; 

c) własnoręczny podpis osoby wnoszącej odwołanie. 

§ 57 

Przewodniczący właściwego Komitetu Okręgowego Olimpiady lub Komitetu Głównego Olimpiady 

rozpatruje odwołanie i udziela odpowiedzi w najkrótszym możliwym terminie, nie dłuższym jednak 

niż 7 dni roboczych od daty otrzymania. Odpowiedź udzielana jest na piśmie i przesyłana listem 

poleconym. Na wniosek uczestnika, odpowiedź może być wysłana również drogą e-mailową. 

§ 58 

Po wpłynięciu odwołania Szkolna (Międzyszkolna) Komisja Olimpiady (w przypadku odwołania 

wniesionego po przeprowadzeniu I etapu Olimpiady) lub Komitet Okręgowy (w przypadku odwołania 

wniesionego po przeprowadzeniu II etapu Olimpiady) weryfikuje swoją decyzję po zapoznaniu się 

z odwołaniem oraz przesyła je niezwłocznie wraz z pracą pisemną i własną opinią do właściwego 

organu odwoławczego. 
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§ 59 

Przewodniczący właściwego organu odwoławczego zobowiązany jest do wyjaśnienia wszelkich 

okoliczności wskazanych w odwołaniu. W tym celu zwraca się do właściwej komisji egzaminacyjnej 

lub Komitetu o przekazanie wyjaśnień oraz dodatkowych dokumentów, niezbędnych do ustalenia 

stanu faktycznego. Może również zwrócić się do uczestnika wnoszącego skargę o przesłanie 

dodatkowych informacji. Wykonanie tych obowiązków Przewodniczący właściwego organu 

odwoławczego może zlecić wyznaczonej przez siebie osobie. 

§ 60 

Przewodniczący Komitetu Okręgowego Olimpiady, rozpatrujący odwołanie od decyzji Szkolnej 

(Międzyszkolnej) Komisji Olimpiady, występuje do Przewodniczącego Komitetu Głównego 

Olimpiady o podjęcie decyzji w sprawie odwołania w przypadku stwierdzenia istotnych 

nieprawidłowości w procesie kwalifikacji uczestnika do II etapu Olimpiady, a także wówczas gdy 

odwołanie zawiera zastrzeżenia merytoryczne do zadań lub gdy istnieją jakiekolwiek wątpliwości co 

do rozstrzygnięcia sprawy. 

§ 61 

1. Przewodniczący Komitetu Głównego może podjąć decyzję o zmianie decyzji Komitetu 

Okręgowego Olimpiady (Szkolnej (Międzyszkolnej) Komisji Olimpiady) lub anulowaniu wyników 

i nakazaniu powtórzenia zawodów w razie ujawnienia nieprawidłowości istotnie naruszających 

Regulamin Olimpiady. 

2. O podjętej decyzji Komitet Główny informuje uczestnika Olimpiady wnoszącego odwołanie, 

dyrektora szkoły, do której uczestnik uczęszcza, a także właściwy Komitet Okręgowy. W razie 

anulowania wyników i nakazania powtórzenia zawodów o podjętej decyzji informowane są 

wszystkie zainteresowane strony. 

 

DZIAŁ VIII 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 62 

Regulamin Olimpiady wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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Załącznik nr 1 

do Regulaminu Olimpiady Wiedzy 

o Świecie Antycznym 

 

ZALECANA LITERATURA DO OLIMPIADY WIEDZY O ŚWIECIE ANTYCZNYM 

 

Alföldy G., Historia społeczna starożytnego Rzymu, przekł. A. Gierlińska, Poznań 1991. 

Bieżuńska-Małowist I., Małowist M., Niewolnictwo, Warszawa 1987. 

Bravo B., Wipszycka E., Historia starożytnych Greków, t. III, Warszawa 1992. 

Carcopino J., Życie codzienne w Rzymie w okresie rozkwitu cesarstwa, przekł. M. Pąkcińska, 

Warszawa 1966. 

Cary M., Scullard H. H., Dzieje Rzymu, t. I-II, tłum. J. Schwakopf, Warszawa 2001. 

Ciechanowicz J., Rzym. Ludzie i budowle, Warszawa 1987. 

D. Laertios D., Żywoty i poglądy słynnych filozofów, oprac. I. Krońska, Warszawa 1988. 

Flaceliere R., Życie codzienne w Grecji za czasów Peryklesa, tłum. Z. Bobowicz, J. Targalski, 

Warszawa 1985. 

Gajda J., Sofiści, Warszawa 1989. 

Grimal P., Miłość w Rzymie, Warszawa 1990 (i późn. wydania). 

Hadot P., Czym jest filozofia starożytna?, tłum. P. Romański, Warszawa 2000. 

Hammond N. G. L., Dzieje Grecji, Warszawa 1977 (i późn. wydania). 

Jaczynowska M., Dzieje Imperium Romanum, Warszawa 1995. 

Jaczynowska M., Religie świata rzymskiego, Warszawa 1987. 

Jurewicz O., Winniczuk L., Starożytni Grecy i Rzymianie w życiu prywatnym i państwowym, 

Warszawa 1973. 

Kornatowski W., Rozwój pojęć o państwie w starożytnej Grecji, Warszawa 1950. 

Kornatowski W., Zarys dziejów myśli politycznej starożytności, Warszawa 1968. 

Krawczuk A., Poczet cesarzy rzymskich, t. I-II, Warszawa 1986. 

Krawczuk A., Rzymianki, Kraków 1992. 

Krawczuk A., Wojna trojańska, Warszawa 1985. 

Kroński T. J., Wykłady z historii filozofii starożytnej: Grecja i Rzym, Warszawa 1955. 

Kubiak Z., Mitologia Greków i Rzymian, Warszawa 1998. 

Kumaniecki K., Historia kultury starożytnej Grecji i Rzymu, Warszawa 1984 (i późn. wydania). 
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Kupis B., Religie starożytnego Rzymu, t. I-II, Warszawa 1991. 

Kuryłowicz M., Prawo i obyczaje w starożytnym Rzymie, Lublin 1994. 

Legowicz J., Filozofia starożytnej Grecji i Rzymu. Wybór tekstów, Warszawa 1968. 

Legowicz J., Historia filozofii starożytnej Grecji i Rzymu, Warszawa 1986. 

Leśniak K., Arystoteles, Warszawa 1989. 

Leśniak K., Platon, Warszawa 1993. 

Łoposzko T., Historia społeczna republikańskiego Rzymu, Warszawa 1987. 

Łoposzko T., Tajemnice starożytnej żeglugi, Warszawa 1977. 

Łuć I., Oddziały pretorianów w starożytnym Rzymie. Rekrutacja, struktura, organizacja, Lublin 2004. 

Picard G. C., Sztuka rzymska, tłum. K. Gawlikowska, Warszawa 1975. 

Reale G., Historia filozofii starożytnej. Od początków do Sokratesa, t. I, tłum. E. I. Zieliński, Lublin 

1993. 

Reale G., Historia filozofii starożytnej. Platon i Arystoteles, t. II, tłum. E. I. Zieliński, Lublin 1996. 

Reale G., Historia filozofii starożytnej. Systemy epoki hellenistycznej, t. III, tłum. E. I. Zieliński, 

Lublin 1999. 

Reale G., Historia filozofii starożytnej. Szkoły epoki cesarstwa, t. IV, tłum. E. I. Zieliński, Lublin 1999. 

Tatarkiewicz L., Historia filozofii, t. I, Filozofia Starożytna i Średniowieczna, Warszawa 1999. 

Vogt J., Upadek Rzymu, Warszawa 1993. 

Waśkiewicz H., Historia filozofii prawa starożytnego świata pogańskiego, t. I, Grecja: okres 

najwcześniejszy i helleński, Lublin 1960. 

Winniczuk L. (red.), Słownik kultury antycznej, Warszawa 1989. 

Winniczuk L., Kobiety świata antycznego, Warszawa 1973. 

Winniczuk L., Ludzie, zwyczaje, obyczaje starożytnej Grecji i Rzymu, t. I-II, Warszawa 1988. 

Zabłocka J., Historia bliskiego Wschodu w starożytności, Wrocław 1987. 

Ziółek P., Idea imperium, Warszawa 1997. 
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Załącznik nr 2 

do Regulaminu Olimpiady Wiedzy 

o Świecie Antycznym 

 
 

KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU UCZESTNIKA 

W OLIMPIADZIE WIEDZY O ŚWIECIE ANTYCZNYM 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Olimpiady Wiedzy o Świecie Antycznym 

i zobowiązuję się do przestrzegania jej postanowień. 

 

 

 

…………………………………………  ………………………………………… 
                          miejscowość, data                 podpis uczestnika 

 

DANE OSOBOWE NALEŻY UZUPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI 

 

IMIĘ (IMIONA) 

I NAZWISKO 

 

 

 

SZKOŁA 

(NAZWA I ADRES) 

 

 

 

 

DATA I MIEJSCE 

URODZENIA 

 

 

 

ADRES DO 

KORESPONDENCJI 

 

 

 

ADRES POCZTY 

ELEKTRONICZNEJ 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………  ………………………………………… 
                          miejscowość, data            czytelny podpis uczestnika 

 

 

…………………………………………  ………………………………………… 
                          miejscowość, data                   czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

uczestnika* 
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*dotyczy uczestników, którzy w dniu zgłoszenia swojego udziału w Olimpiadzie Wiedzy o Świecie Antycznym nie ukończyli 18. roku życia 

Załącznik nr 3 
do Regulaminu Olimpiady Wiedzy 

o Świecie Antycznym 

 

………………………………………… 
miejscowość, data 

 

……………………………………….. 

……………………………………….. 

……………………………………….. 

……………………………………….. 
dane osobowe uczestnika 

 

Sz. P. Przewodniczący Komitetu Głównego 

Olimpiady Wiedzy o Świecie Antycznym 

 

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH 

OSOBOWYCH PRZEZ UCZESTNIKA OLIMPIADY WIEDZY O ŚWIECIE ANTYCZNYM 

 

Ja, niżej podpisany/a 

……………………………………………………………………………., wyrażam zgodę na 

przetwarzanie przez Organizatorów moich danych osobowych na potrzeby organizacji i 

przeprowadzenia Olimpiady Wiedzy o Świecie Antycznym, informowania uczestników o  sprawach 

związanych z Olimpiadą, promowania Olimpiady oraz wydawania zaświadczeń, nagród i dyplomów 

Olimpiady, 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) oraz zgodnie z klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody. 

 

 

………………………………………… 
podpis uczestnika 
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Załącznik nr 4 

do Regulaminu Olimpiady Wiedzy 

o Świecie Antycznym 

 

………………………………………… 
miejscowość, data 

 

……………………………………….. 
imię i nazwisko uczestnika 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW 

OLIMPIADY WIEDZY O ŚWIECIE ANTYCZNYM 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia 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 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet w Białymstoku, 

ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok. 

2. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych, odpowiadającego 

za prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za 

pośrednictwem adresu e-mail:  iod@uwb.edu.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

a) organizacji i przeprowadzenia Olimpiady Wiedzy o Świecie Antycznym; 

b) informowania uczestników o sprawach związanych z Olimpiadą; 

c) promowania Olimpiady; 

d) wydawania zaświadczeń, nagród i dyplomów Olimpiady. 

4. Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych tj. – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę 

na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych 

celów. 

5. Podanie danych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, zaś w pozostałym zakresie 

dobrowolne. 

6. Pani/Pana dane będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie 

przepisów prawa. 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 

przetwarzania. 

8. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, przenoszalności danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania oraz cofnięcia zgody do ich przetwarzania. 

9. Ilekroć zaistnieje okoliczność, że przetwarzanie naruszy  przepisy obowiązującego prawa –  

posiada Pani/Pan uprawnienie do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

10. Przekazane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

poddawane profilowaniu. 

11. Podanie danych jest niezbędne do uczestnictwa w Olimpiadzie Wiedzy o Świecie Antycznym. 

 

 

……………………………………………………… 

podpis uczestnika 
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Załącznik nr 5 

do Regulaminu Olimpiady Wiedzy 

o Świecie Antycznym 

 

………………………………………… 
miejscowość, data 

……………………………………………………….. 

……………………………………………………….. 

……………………………………………………….. 

……………………………………………………….. 

                   (nazwa i adres szkoły, pieczęć podłużna/nazwa 

                           i siedziba Komitetu Okręgowego) 

KOMITET GŁÓWNY OLIMPIADY 

WIEDZY O ŚWIECIE ANTYCZNYM 

 

PROTOKÓŁ PRZEBIEGU SZKOLNEGO/OKRĘGOWEGO* ETAPU OLIMPIADY 

który odbył się w dniu …………………… r. w ……………………………… 

 

1. W etapie szkolnym (międzyszkolnym)/okręgowym* uczestniczyło …. uczniów. 

2. Komisja Szkolna (Międzyszkolna)/Okręgowa* zakwalifikowała do okręgowego/centralnego 

etapu Olimpiady następujących uczniów: 

 

NALEŻY UZUPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI 

 

LOKATA IMIĘ (IMIONA) I NAZWISKO LICZBA PUNKTÓW 

1.   

2.   

 

Skład Komisji: 

1.  

 

..................................................................              ….……………………………………… 

                      podpis Dyrektora Szkoły**                          podpis Przewodniczącego Komisji/Komitetu* 

*niepotrzebne skreślić 

**dotyczy protokołu z przebiegu etapu szkolnego Olimpiady 
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Załącznik nr 6 

do Regulaminu Olimpiady Wiedzy 

o Świecie Antycznym 

 

………………………………………… 
miejscowość, data 

 

KOMITET GŁÓWNY OLIMPIADY 

WIEDZY O ŚWIECIE ANTYCZNYM 

 

PROTOKÓŁ PRZEBIEGU CENTRALNEGO ETAPU OLIMPIADY 

który odbył się w dniu …………………… r. w ……………………………… 

 

NALEŻY UZUPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI 

 

LOKATA 
IMIĘ (IMIONA) 

I NAZWISKO 

NUMER 

ZESTAWU 

PYTANIE 

1. 

PYTANIE 

2. 

PYTANIE 

3. 

WYNIK Z 

I ETAPU 

WYNIK Z 

II ETAPU 

WYNIK 

KOŃCOWY 

1. 
        

2.         

 

Skład Komisji: 

1.  

 

 

……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 

podpisy członków Głównej Komisji Olimpiady 
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Załącznik nr 7 

do Regulaminu Olimpiady Wiedzy 

o Świecie Antycznym 

 

………………………………………… 
miejscowość, data 

……………………………………….. 

……………………………………….. 

……………………………………….. 

……………………………………….. 
dane osobowe uczestnika 

 

Sz. P. Przewodniczący 

……………………………………………..… 

nazwa właściwej komisji/komitetu 

 

 

ODWOŁANIE OD WYNIKÓW ETAPU SZKOLNEGO/OKRĘGOWEGO/CENTRALNEGO* 

OLIMPIADY WIEDZY O ŚWIECIE ANTYCZNYM 

 

Niniejszym odwołuję się od wyników etapu szkolnego/okręgowego/centralnego* Olimpiady 

Wiedzy o Świecie Antycznym. Przyczyną odwołania jest ……………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………........…… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………...…. 

………………………………………………………………………………………………………...…. 

………………………………………………………………………………………………………...…. 

………………………………………………………………………………………………………...…. 

………………………………………………………………………………………………………...…. 

 

 

 

……………………………………………………… 

podpis uczestnika 

*niepotrzebne skreślić 


