
                                           

 

 

 
 

 

Regulamin 

Gnieźnieńskich Igrzysk Akademickich z wiedzy o cywilizacji 

zachodnioeuropejskiej 

 
 

                                                                     Cel 

 

Podstawowy cel Igrzysk zawiera się w trzech komplementarnych wobec siebie obszarach:  

wiedzy (nabywanie, rozpowszechnianie i popularyzacja wśród młodych ludzi wiedzy o 

cywilizacji zachodnioeuropejskiej),  umiejętności (syntetyzacja wiedzy, myślenia, wyciąganie 

wniosków, interpretacja, budowanie dialogu wewnątrz i poza kręgiem cywilizacji Zachodu) 

oraz kompetencji społecznych (budowanie otwartości, uczenie reguł zdrowego 

współzawodnictwa opartego na wiedzy, szacunku wobec drugiego człowieka i jasno 

sprecyzowanych zasadach). 

 

 

                                                               Organizatorzy 

                                             

1.1. Organizatorem Gnieźnieńskich Igrzysk Akademickich z wiedzy o cywilizacji 

zachodnioeuropejskiej jest Instytut Kultury Europejskiej Uniwersytetu im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu z siedzibą w Gnieźnie;  adres: Instytut Kultury Europejskiej 

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Kostrzewskiego 5-7, 62-200 Gniezno, 

tel. 61 829 4800; fax. 61 829 4802, e-mail: sekr-ike@amu.edu.pl 

1.2. Organizator ma prawo do reprezentowania Igrzysk na zewnątrz i nawiązywania 

współpracy z osobami i instytucjami wspierającymi jego przedsięwzięcie (patronat honorowy, 

patronat medialny, sponsoring). 

1.3. Odpowiedzialność za poziom merytoryczny Igrzysk ponosi Komitet Naukowy Igrzysk. 

1.4. Wszelką korespondencję związaną z Igrzyskami należy kierować na adres mailowy 

cywilizacja.ike@gmail.com  

 

 

                                                       

 

Organizacja Igrzysk 

                                                  

                                                    1.Struktura organizacyjna  
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1.1. Na czele Igrzysk stoi Komitet Naukowy złożony z pracowników naukowo-

dydaktycznych Instytutu Kultury Europejskiej UAM reprezentujących różne dyscypliny 

badawcze w zakresie nauk humanistycznych i będących specjalistami w tematyce 

organizowanego przedsięwzięcia.  

1.2. Pracami Komitetu Naukowego kieruje przewodniczący, a w jego zastępstwie 

wiceprzewodniczący wskazany przez przewodniczącego lub wybrany większością głosów 

przez pozostałych przedstawicieli Komitetu.  

1.3. Przedstawiciele Komitetu Naukowego na bazie zalecanej w założeniach merytorycznych 

Igrzysk literatury opracowują pytania dla uczestników Igrzysk.  

 

 

                                                  2. Zasady organizacji Igrzysk  

 

2.1. Igrzyska składają się z jednego etapu i mają formę pisemnego testu wyboru z wiedzy o 

cywilizacji zachodnioeuropejskiej.  

2.2. Udział w Igrzyskach ma charakter indywidualny. Ocenie Komitetu Naukowego podlega  

wypełniony samodzielnie przez każdego z uczestników test z wiedzy o cywilizacji 

zachodnioeuropejskiej. 

2.3. Organizator bierze na siebie obowiązek przygotowania testów dla każdego z  

uczestników Igrzysk zawierających dane osobowe każdego z uczestników.  

2.4. Organizator za zgodą uczestników wyrażoną na piśmie  upublicznia wyniki Igrzysk w 

sieci. 

2.5  Organizatorzy Igrzysk nie zwracają kosztów podróży do i z miejsca Igrzysk uczestnikom 

oraz ich opiekunom.  

2.6. Wyniki Igrzysk zostaną ogłoszone tego samego dnia, bezpośrednio po sprawdzeniu przez 

Komitet Naukowy Igrzysk wszystkich testów. Laureatami Igrzysk zostaną osoby, które zajmą 

trzy pierwsze miejsca. O zwycięstwie decyduje liczba zdobytych punktów. W razie uzyskania 

przez uczestników identycznej liczby punktów, Komitet Naukowy zastrzega sobie prawo do 

zadania uczestnikom dodatkowych pytań, które zdecydują o końcowym rozstrzygnięciu. 

 

 

                                                                 Uczestnicy 

 

1.1.Uczestnikiem Igrzysk może być uczeń szkoły ponadgimnazjalnej przejawiający 

zainteresowania historią i wiedzą o społeczeństwie.  

1.2. Udział w Igrzyskach jest dobrowolny i bezpłatny.  

1.3. Wszystkie niezbędne dokumenty potrzebne do zgłoszenia swojego udziału w Igrzyskach 

można pobrać na stronie www.ikeuam-cywilizacja.com  

1.4. Zgłoszenie uczestnictwa w Igrzyskach należy wysłać w postaci zeskanowanego 

dokumentu (wypełnionego czytelnie, podpisanego i zawierającego pieczątkę szkoły) na adres 

elektroniczny cywilizacja.ike@gmai.com 

1.5. Uczestnik Igrzysk jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz 

informowania organizatorów o trudnościach z dostępem do dokumentów i wszelkich 

nieprawidłowościach. 

1.6. Organizator dołoży wszelkich starań, aby ułatwić osobom niepełnosprawnym udział w 

Igrzyskach.  

1.7. Choroba uczestnika i wypadki losowe nie stanowią podstawy do zmiany terminu Igrzysk 

lub umożliwienia uczestnikom przystąpienia do testu w innym terminie.  

 

 

mailto:cywilizacja.ike@gmai.com


 3 

                                                           Nagrody i wyróżnienia 

 

1.1. Każdy z uczestników Igrzysk otrzyma dyplom uczestnictwa w Igrzyskach z wiedzy o 

cywilizacji zachodnioeuropejskiej.  

1.2. Nagrody rzeczowe przysługują tylko tym z uczestników, którzy uzyskają największą 

liczbę punktów i zajmą trzy pierwsze miejsca w Igrzyskach. 

1.3. Wyróżnienia przysługują uczestnikom, którzy zajmą pierwszych dziesięć miejsc w 

Igrzyskach.  

 

                                                         Postanowienia końcowe  

 

1.1.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. 

1.2. Uczestnik Igrzysk, nauczyciel prowadzący lub jego opiekun prawny ma prawo 

złożenia reklamacji/odwołania w sprawie naruszenia regulaminu w terminie 7 dni od 

zakończenia Igrzysk i publicznego ogłoszenia wyników (decyduje data stempla pocztowego). 

1.3. Organizatorowi przysługuje 14 dni na rozpatrzenie złożonego wniosku. O decyzji 

Komitetu zainteresowany zostanie poinformowany na piśmie. Stosowne pismo zostanie 

również przesłane do dyrekcji szkoły, której uczeń był reprezentantem. Decyzja Komitetu 

Naukowego Igrzysk jest ostateczna. 

1.4. Uczestnicy Igrzysk wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych 

przez Organizatora dla potrzeb Gnieźnieńskich Igrzysk Akademickich poprzez złożenie 

oświadczenia (wzór dostępny na stronie www.ikeuam-cywilizacja.com) wraz ze zgłoszeniem 

uczestnictwa. Jeśli są to osoby niepełnoletnie, to zgodę wyraża przedstawiciel ustawowy. 

 

http://www.ikeuam-cywilizacja.com/

