
Regulamin konkursu 

„I Ogólnopolska Bitwa na Obrazki Logiczne” 

  

Postanowienia ogólne 

1. Regulamin określa zasady uczestnictwa i sposób przeprowadzenia konkursu „I 

Ogólnopolska Bitwa na Obrazki Logiczne”. 

2. Organizatorem konkursu jest Gdyńskie Liceum Autorskie STO prowadzone przez 

Samodzielne Koło Terenowe nr 218 Społecznego Towarzystwa Oświatowego. 

3. Autorem konkursu jest zespół pracowników Gdyńskiego Liceum Autorskiego STO. 

4.  Konkurs został wpisany na listę Kuratorium Oświaty w Gdańsku. 

5. Wszelkie informacje dotyczące konkursu będą udostępniane na oficjalnej stronie pod 

adresem: www.bitwanaobrazki.pl. 

6. Konkurs składa się z dwóch etapów – wstępnego i finałowego. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do urządzenia dodatkowego etapu eliminacyjnego w 

przypadku większej liczby uczestników niż miejsc w finale. 

Cele konkursu 

8. Celem konkursu jest krzewienie umiejętności z logiki i informatyki. 

9. Zadania konkursowe mają na celu pobudzenie kreatywnego myślenia i wzmożenie 

zaciekłości w rozwiązywaniu problemów algorytmiczno-logicznych. 

10. Po zakończeniu konkursu zostanie stworzony dokument statystyczny obrazujący 

umiejętności uczestników w podziale na grupy wiekowe i dane geograficzne. 

11. Udział w konkursie ma pomóc uczniom szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w 

walce ze stresem podczas egzaminów. 

Adresaci konkursu 

12. Konkurs zostanie rozegrany na dwóch poziomach, odpowiadającym poziomom edukacji. 

13. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 

Miejsce konkursu 

14. Etap eliminacyjny konkurs przeprowadzany jest w siedzibie zgłaszającego na podstawie 

materiałów przesłanych przez organizatora. 

http://www.bitwanaobrazki.pl/


15. Etap finałowy rozgrywany jest w systemie informatycznym stworzonym przez 

organizatora, a dostępnym za pośrednictwem sieci Internet na 

stronie www.bitwanaobrazki.pl w siedzibie zgłaszającego. 

16. Organizator umożliwia przesunięcie w czasie etapu rozgrywanego za pośrednictwem 

sieci Internet, w wypadku niezależnych przyczyn technicznych. 

Forma konkursu 

17. Zgłoszenia do konkursu dokonuje jeden z nauczycieli szkoły do 15 gruda, za 

pośrednictwem formularza dostępnego na stronie Internetowej www.bitwanaobrazki.pl. 

18. Nauczyciel, który zgłasza daną szkołę, staje się jej koordynatorem. Formularz do 

pobrania jest tutaj. 

19. Po utworzeniu konta na stronie www.bitwanaobrazki.pl oraz po zalogowaniu na swoje 

konto koordynator może zgłaszać uczestników. 

20. Po zgłoszeniu uczestników koordynator otrzyma loginy i hasła, za pomocą których 

uczniowie będą mieli dostęp do systemu konkursowego (etap II). 

21. Nauczyciel zakładając konto szkoły na stronie www.bitwanaobrazki.pl potwierdza, że 

Dyrektor placówki wyraża zgodę na udział placówki w konkursie. 

22. Zadaniem koordynatora jest przekazanie uczestnikom wszelkich informacji dotyczących 

konkursu, objaśnienie jego zasad oraz nadzór nad uczniami podczas poszczególnych 

etapów. 

23. Minimalna ilość osób zgłoszonych z jednej placówki szkolnej to 5 osób. 

24. Jeżeli z danej placówki szkolnej, liczba osób zakwalifikowanych do etapów rozgrywanych 

za pośrednictwem sieci Internet (etap II), przekroczy liczbę stanowisk komputerowych 

dostępnych w szkole prosimy o kontakt z organizatorem konkursu. 

25. I Ogólnopolska Bitwa na Obrazki jest konkursem płatnym. Każdy z uczestników jest 

zobowiązany do uiszczenia opłaty wpisowej w wysokości 8 zł. 

26. Zebrane fundusze są przeznaczone na nagrody i organizację całego konkursu. 

27. Szkolny koordynator konkursu przekazuje zebraną kwotę na konto organizatora. 

28. Konto bankowe, na które należy dokonać wpłaty: 

29. Nordea Bank Polska S.A. numer: 78 1440 1026 0000 0000 0037 0711 

30. Wpłata musi zostać zaksięgowana na koncie organizatora nie później jak 20.12.2013 r. 

31. Etap eliminacyjny odbędzie się 14 stycznia 2014 roku o godzinie 9.00 i będzie trwał 180 

minut. Miejscem rozgrywania jest szkoła, do której uczęszczają uczniowie zgłoszeni na 

konkurs. 

32. Test na poziomie eliminacyjnym składać się będzie z czterech obrazków logicznych. 

Każdy z nich z będzie miał zróżnicowaną trudność i indywidualną punktację. 

http://www.bitwanaobrazki.pl/
http://www.bitwanaobrazki.pl/wp-content/uploads/2013/10/FormularzBnO.xlsx
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33. Przewidziane są różne grupy testów, uniemożliwiające podpowiadanie rozwiązań między 

uczestnikami. 

34. W przypadku wykrycia pracy niesamodzielnej przez organizatora, możliwa jest 

dyskwalifikacja zarówno uczestników niepracujących samodzielnie jak i wszystkich 

zgłoszonych z danej placówki. 

35. Organizator jest zobowiązany dostarczyć arkusze egzaminacyjne, nie później jak do 

25.11.2013 r. W kopercie znajdować się będzie również protokół zawodów. 

36. Odesłanie kart z rozwiązaniami uczestników koordynator jest zobowiązany przesłać, nie 

później jak w dniu następnym po przeprowadzeniu konkursu, tj.15 stycznia 2014 roku. 

37. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów informując wszystkich 

zarejestrowanych koordynatorów szkoły, nie później jak dwa tygodnie przed planowanym 

terminem rozgrywki. 

38. Karty z odpowiedziami bez wpisanych danych podstawowych tj. imienia, nazwiska, nazwy 

szkoły nie będą oceniane. 

39. Zakwalifikowanie do II etapu jest równoważne z rozwiązaniem wszystkich obrazków 

logicznych. 

40. Osoby zakwalifikowane do II etapu konkursu zostaną podane nie później jak 31.01.2014 

r. na stronie internetowej konkursu tj. www.bitwanaobrazki.pl 

41. Etap finałowy odbędzie się 19 marca 2014 r. 

42. Zadania na etapie finałowym to rozwiązanie obrazka wielkości 35×35 w ciągu trzy 

 godziny. 

43. Uczestnik, który rozwiąże prawidłowo obrazek (zaznaczy wszystkie pola poprawnie) 

zostaje zwycięzcą konkursu. 

44. Uczestnik musi zakończyć rozwiązywanie obrazka przed pływem trzech godzin. Aby to 

zrobić należy nacisnąć „zapisz”. Osoba, która tego nie zrobi przed końcem 

przeznaczonego czasu, jej praca nie zostanie sprawdzona. 

45. Jeżeli finałowy obrazek rozwiąże więcej niż jedna osoba, wygrywa ta, która zrobi to w jak 

najkrótszym czasie. 

46. Jeżeli nikt nie rozwiąże poprawnie obrazka finałowego to pierwsze miejsce zdobędzie 

uczestnik, który zaznaczy procentowo poprawienie jak najwięcej pól. Ostateczny wynik 

będzie to różnica pól zaznaczonych poprawnie i niepoprawnie. 

47. Kolejne miejsca otrzymują osoby z listy o najwyższym współczynniku rozwiązań. 

48. Każdy uczestnik niezależnie od ilości zdobytych punktów otrzymuje dyplom uczestnictwa. 

49. Wszyscy koordynatorzy otrzymują podziękowania oraz dyplomy dla szkoły z informacją o 

ilości uczestników. 

50. Zdobywcy miejsc od 1-10, w każdej kategorii wiekowej, otrzymają nagrody rzeczowe. 

1. wśród nagród znajdują się m.in.: tablet, odtwarzacz mp3, kalkulator naukowy, 

akcesoria komputerowe, publikacje książkowe. 

http://www.bitwanaobrazki.pl/


51. Wręczenie nagród rzeczowych odbędzie w terminie podanym przez organizatora. Data 

zostanie podana nie później jak trzy tygodnie przed planowanym spotkaniem. 

52. Organizator zapewni za pośrednictwem strony internetowej materiały szkoleniowe dla 

uczestników 

Kontakty konkursowe 

53. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt mailowy na adres: 

konkurs@bitwanaobrazki.pl. 

54. Na stronie internetowej konkursu znajduje się zakładka „Pytania i odpowiedzi”, 

organizator będzie umieszczał tam odpowiedzi na często zadawane pytania. 

55. Istnieje możliwość kontaktu telefonicznego. W takim przypadku prosimy o telefon na 

numer: 

W sprawach dotyczących zasad konkursu i sposobu przeprowadzenia prosimy o kontakt: 

Agnieszka Wierzejska 

mail: agnieszka@bitwanaobrazki.pl 

tel: 513 149 510 

W sprawach dotyczących zagadnień technicznych, rejestracji za pomocą systemu internetowego, 

działania systemu konkursowego (etap II) prosimy o kontakt: 

Jakub Ubych 

mail: jakub@bitwanaobrazki.pl 

tel: 605 456 783 

  

Podsumowanie 

56. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu (z wyłączeniem kwoty 

wpisowego oraz miejsc otrzymujących nagrody rzeczowe). W tym przypadku informacja o 

wprowadzonych zmianach będzie opublikowana na stronie internetowej konkursu. 

57. Organizator nie zwraca opłat na wpisowe w przypadku nie wzięcia przez uczestnika 

udziału w konkursie. 

58. Organizator nie pokrywa kosztów poniesionych przez uczestników konkursu zarówno 

dotyczących przygotowań jak i związanych z udziałem. 

59. Dokumentacja konkursu jest cały czas dostępna do wglądu w siedzibie organizatora. 

mailto:agnieszka@bitwanaobrazki.pl
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60. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla 

celów niniejszego Konkursu zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29.08.97r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. Z 1997 r. Nr 133 poz. 883). 

 


