
Załącznik nr  1  do uchwały nr 66 / XII/ 2017 
MOO PCK z dnia 16.12. 2017 r. 

 

 1 

Regulamin 

XIV edycji Konkursu wiedzy  

o międzynarodowym prawie humanitarnym konfliktów zbrojnych 

im. prof. Andrzeja Pankowicza 

 

 

 

I. Cele konkursu 

Celem Konkursu wiedzy o międzynarodowym prawie humanitarnym konfliktów zbrojnych  

im. prof. Andrzeja Pankowicza, zwanego dalej „konkursem”, jest pogłębienie wiedzy  

z zakresu międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych wśród młodzieży 

poprzez:  

 Upowszechnianie norm prawa humanitarnego, 

 Rozwój umiejętności wprowadzania zasad międzynarodowego prawa humanitarnego  

w codzienne życie; 

 Kształtowanie wśród uczniów postaw humanitarnych; 

 Podniesienie poziomu edukacji obywatelskiej uczniów. 

 

II. Adresaci konkursu 

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z 

województwa małopolskiego.  

 

III. Organizatorzy konkursu 

Organizatorem konkursu jest Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża 

(ul. Studencka 19, 31-116 Kraków, tel. 12 422 91 15 w. 34, faks 12 422 90 79, e-mail: 

krakow.mph@pck.org.pl) poprzez Zespół ds. Upowszechniania Międzynarodowego Prawa 

Humanitarnego (dalej zwany „organizatorem”). 

 

IV. Założenia organizacyjne konkursu 

 Konkurs odbywa się w terminie od 15 marca 2018 r. do 15 maja 2018 r. 

 W konkursie może wziąć udział maksymalnie 10 osób z każdej szkoły.  

 Zgłoszenie szkoły, wraz z wyznaczeniem opiekuna konkursu, przyjmowane jest pisemnie 

na Karcie zgłoszenia (załącznik nr 1 do Regulaminu) do końca lutego 2018 r.  

 Do karty zgłoszenia należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych opiekuna 

konkursu według wzoru, który stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. 

 Do prac konkursowych z I etapu należy dołączyć zgodę na uczestnictwo w konkursie i na 

przetwarzanie danych osobowych uczniów (podpisaną przez przedstawiciela ustawowego 

– rodzica lub opiekuna prawnego) według wzoru, który stanowi załącznik nr 3 do 

Regulaminu. 

 W konkursie nie mogą brać udziału osoby, które w poprzednich edycjach konkursu doszły 

do ostatniego etapu konkursu. 

 Podczas konkursu sprawdzana będzie wiedza i umiejętności z zakresu międzynarodowego 

prawa humanitarnego, w szczególności dotyczące: 

a) zasad międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych, 

b) podstaw prawnych międzynarodowego prawa humanitarnego, 

c) terroryzmu, międzynarodowych trybunałów karnych, jeńców wojennych, zakazu 

stosowania min przeciwpiechotnych i broni kasetowej, 

d) historii i struktury Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego 

Półksiężyca, 
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e) historii i działalności Polskiego Czerwonego Krzyża, 

f) ochrony znaku czerwonego krzyża, 

g) współczesnych konfliktów zbrojnych. 

 

V. Przebieg konkursu 

Konkurs składa się z dwóch etapów: 

 

I etap odbędzie się w terminie: 16 marca 2018 r. (test) 

 

1. I etap konkursu polega na wypełnieniu testu z zakresu podstawowej wiedzy  

o międzynarodowym prawie humanitarnym, dostarczonego do szkół, które zgłosiły 

swój udział w konkursie. Szkoła otrzyma po jednym egzemplarzu testu, który we 

własnym zakresie jest zobowiązana powielić dla uczestników konkursu. 

2. Opiekun konkursu przeprowadzi test na terenie szkoły w terminie: 16 marca 2018 r. 

3. Czas pisania testu: 60 minut. 

4. Liczba pytań w szkołach gimnazjalnych - 15 (10 pytań zamkniętych, 4 pytania 

otwarte, 1 minikazus); w szkołach ponadgimnazjalnych - 20 (15 pytań zamkniętych, 3 

pytania otwarte, 2 minikazusy). 

5. W terminie do 25 marca 2018 r. testy należy dostarczyć do biura Małopolskiego 

Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża na adres podany w pkt III 

Regulaminu (decyduje data nadania). 

6. O wynikach I. etapu szkoła zostanie powiadomiona pisemnie w terminie do  

25 kwietnia 2018 r. 
7. Maksymalna liczba punktów do zdobycia: uczniowie szkół gimnazjalnych – 37 

punkty, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych – 49 punktów (pytania otwarte 

punktowane po 3 pkt, pytania zamknięte po 2 pkt, minikazusy po 5 pkt.). 

8. Po ocenieniu testów zostanie przygotowana lista rankingowa. Do II etapu zostanie 

zakwalifikowane 16 uczniów z najwyższą liczbą punktów z uwzględnieniem 

proporcjonalnego udziału szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych.   

 

II etap odbędzie się nie później niż w terminie: 10-15 maja 2018r.  (warsztaty) 

 

a) Warsztaty w zależności od możliwości finansowych i organizacyjnych odbędą się w 

Krakowie i będą trwać 1 dzień lub odbędą się w Ośrodku Szkoleniowo-

Rehabilitacyjnym PCK w Mszanie Dolnej i będą trwać 2-3 dni. 

b) W czasie zajęć będzie sprawdzana wiedza i praktyczne umiejętności z zakresu 

międzynarodowego prawa humanitarnego. 

c) O ostatecznym zwycięstwie w konkursie zdecyduje ocena, jaką uczestnicy otrzymają 

podczas zajęć warsztatowych.   

 

VI. Komisja konkursowa 

W skład Komisji konkursowej wchodzą członkowie Zespołu ds. Upowszechniania 

Międzynarodowego Prawa Humanitarnego, którzy są pracownikami naukowymi  

i dydaktycznymi uczelni wyższych. 

 

VII. Nagrody 

Przyznane zostaną: I, II i III nagroda rzeczowa w kategorii szkół gimnazjalnych oraz 

ponadgimnazjalnych. 
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VIII. Nieprawidłowości w czasie konkursu / Kary 

Szkoła której uczniom zostanie udowodnione oszukiwanie w trakcie konkursu mogą zostać 

wykluczeni z obecnej i przyszłych edycji konkursu na okres do lat pięciu. Pod pojęciem 

oszukiwanie należy rozumieć między innymi;  

 - pomoc nauczyciela przy pisaniu testu, 

 - korzystanie z pracy innego ucznia przy wypełnianiu testu, 

- nieuprawnione korzystanie ze źródeł internetowych i opracowań książkowych tzn. 

plagiat.  

 

IX. Postanowienia końcowe 

a) Udział w konkursie jest bezpłatny. 

b) Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

c) Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie.  

d) Sytuacje nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga organizator konkursu. 

e) Dane osobowe uczestników konkursu celem prawidłowej realizacji konkursu 

przetwarzane będą zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jednolity - 

Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.). Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo 

dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, w tym celu powinni 

skontaktować się oni z Organizatorem, który jest administratorem danych (Małopolski 

Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża, ul. Studencka 19, 31-116 Kraków) 

w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jednolity - Dz. U. z 2014 

r., poz. 1182 z późn. zm.). Podanie danych osobowych uczestników konkursu 

pozostaje niezbędne do jego prawidłowej realizacji. 

f) Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z 19 listopada 2009 r. o grach 

hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


