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Regulamin  
 

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

2.  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. 

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

wcześniejszych edycjach konkursu. Ze względu na szeroki zakres tematyczny zalecany jest udział 
osób od 13 roku życia. Nie ma górnej granicy wiekowej, ale uczestnik musi osobiście zgłosić się do 
miejsca przebiegu konkursu. 
 

5. Konkurs odbędzie się w trzech etapach: 
 
5.1.    I etap (TEST) - 03.03.2020 (wtorek) –  Na terenie kraju odbywają się eliminacje w szkołach 
zgłoszonych do przeprowadzenia konkursu. O godz. 15.30 w Bibliotece Austriackiej w Opolu pl. 
Piłsudskiego 5 - dla uczestników indywidualnych. 

        
     Przebieg: 

a) Eliminacje polegać będą na rozwiązaniu testu jednokrotnego wyboru, składającego się z 40 pytań 
zamkniętych. Uczestnicy mają maksymalnie 30 minut na rozwiązanie testu. Za każdą poprawną 
odpowiedź otrzymują 1 punkt. 

b)  Dla grup szkolnych konkurs odbędzie się 03.03. w szkole pod opieką nauczyciela zgłaszającego 
grupę, odpowiadającego za organizację konkursu (zadania przesłane zostaną na podany adres 
mailowy dzień wcześniej) i terminowe dostarczenie do biblioteki arkuszy odpowiedzi uczniów wraz z 
wypełnionym protokołem.  

c) Wypełnione prace należy tego samego dnia przynieść lub przesłać (data stempla pocztowego)  na 
adres Biblioteki Austriackiej. Prace, które wpłyną po terminie 9 marca nie będę kwalifikowane.  

d)  Do 9 marca należy zachować tajność zadań testu konkursu. Arkusze sprawdzone będą przez komisję 
powołaną przez Organizatora konkursu. Szczegóły organizacyjne zostaną podane w piśmie 
przewodnim zadań konkursowych. 

 
5.2. II etap – Półfinał (TEST) – 7 kwietnia  2020 (wtorek) o godz. 11:00 - Wojewódzka Biblioteka 

Publiczna w Opolu, ul. Piastowska 20. 
W półfinale około 25 zdobywców największej liczby punktów w I etapie będzie miało za zadanie wybranie 
odpowiedzi  na zadania w teście wyboru . Test będzie formę pisemną i będzie identyczny dla wszystkich 
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uczestników półfinału. Testy zostaną sprawdzone przez komisję. Do finału ścisłego zakwalifikowanych 
zostanie około 10 osób, które uzyskają największą liczbę punktów.  
 
5.3. III etap – Finał – 7 kwietnia  2020 (wtorek) ok. godz. 12:00 - Wojewódzka Biblioteka Publiczna w 

Opolu, ul. Piastowska 20. 
     Finał konkursu składać się będzie z dwóch części: 
 

1. Odpowiedzi ustnej na wylosowany zestaw, składający się z 3 pytań, w tym o prezentowane 
utwory muzyczne i ilustracje. 

2. Wypowiedzi ustnej na temat wybranej przez uczestnika POSTACI związanej w jakiś sposób 
z Austrią.  Przygotowują ją wszyscy uczestnicy półfinału, niezależnie od tego, czy zakwalifikują 
się do finału. Temat należy zgłosić drogą mailową do 2.04. oraz uzyskać jego akceptację. 
Wypowiedź może trwać maksymalnie 3 minuty i może być uzupełniona o rekwizyty, formy 
artystyczne itp., jak także o krótką prezentację multimedialną. Prezentacje należy przesłać 
organizatorowi we wskazanym podczas ogłoszenia wyników  terminie i formacie  drogą 
mailową  niezależnie od tego, czy osoba przejdzie do finału.  

 
6. Złamanie regulaminu konkursu jest równoznaczne z wykluczeniem z udziału w obecnej i kolejnych 

edycjach konkursu. 
7. 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 
jest ostateczna. 

8. Nagrodą główną w konkursie jest wycieczka do Wiednia ufundowana przez Biuro Podróży ALMATUR 
w Opolu. Zdobywcy 2 i 3 miejsca otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe dzięki wsparciu Konsula 
Honorowego Republiki Austrii we Wrocławiu. Wszyscy uczestnicy finału otrzymają ponadto drobne 
nagrody rzeczowe i dyplomy. 

9. Zgłoszenia do udziału w konkursie przyjmowane są do 28 lutego 2020 r. w Bibliotece Austriackiej 
osobiście, via e-mail: ba@wbp.opole.pl lub telefonicznie. 77/ 47 47 085. 

10. Osoba zgłaszająca się do konkursu 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 

11. 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 komisyjnie zniszczone. 

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

 
KONKTAKT:  
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  
 
Patronat i wsparcie konkursu:  
 
dr Edward Wąsiewicz  
Konsul Honorowy Republiki Austrii we Wrocławiu 
      
 
 
 

 
 
Sponsor:  
 
Biuro Podróży ALMATUR w Opolu 
 

 
 


