Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Logicznego
I. Postanowienia ogólne
1. Głównym organizatorem konkursu jest Fundacja Rozwoju KUL z siedzibą przy
Al. Racławickich 14 w Lublinie. Współorganizatorem sprawującym opiekę merytoryczną nad
konkursem jest Instytut Filozofii KUL (w szczególności Katedra Logiki KUL). Konkurs jest
adresowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
2. Celem konkursu jest rozwój sprawności logicznych u młodzieży szkół ponadgimnazjalnych
oraz popularyzacja wiedzy o logice jako nauce o sposobach jasnego i ścisłego formułowania
myśli, o regułach poprawnego rozumowania i uzasadniania twierdzeń.
3. Powołuje się Komitet Konkursowy, w którego skład wchodzą:
a) o. dr hab. Marcin Tkaczyk, prof. KUL – Prorektor ds. Nauki i Kontaktów
Międzynarodowych; Kierownik Katedry Logiki KUL
b) dr hab. Marek Lechniak, prof. KUL – Dyrektor Instytutu Filozofii KUL
c) dr Mariusz Sagan – Dyrektor Wydziału Strategii i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Lublin
d) mgr Renata Horbaczewska – Wiceprezes Fundacji Rozwoju KUL
4. Do zadań Komitetu Konkursowego należy:
a) nadzorowanie przebiegu konkursu;
b) powołanie jury, które sprawdzi prace konkursowe;
c) ustalenie i ogłoszenie wyników konkursu;
d) wręczenie nagród;
e) prowadzenie dokumentacji konkursowej.
5. Dokumentację konkursową stanowią: pismo powołujące Komisję Konkursową, regulamin,
lista uczestników konkursu, prace konkursowe uczestników konkursu, protokół z wynikami.
Dokumentacja konkursowa przechowywana jest w siedzibie Głównego Organizatora przez
trzy lata od daty ogłoszenia wyników.
6. Konkurs jest organizowany w dwóch etapach.
7. Etapy konkursu:
a) pierwszy etap – szkolny,
b) drugi etap (finałowy) – w siedzibie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
w Lublinie.
8. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne.
9. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika niniejszego
regulaminu w całości.
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II. Szczegółowy przebieg dwóch etapów konkursu:
1. Szkoła zgłasza udział w I etapie konkursu przewidywanej liczby uczniów (forma kontaktu:
poczta e-mail). Zgłoszenia dokonuje poprzez wypełnienie Karty zgłoszenia stanowiącej
załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Skan wypełnionej karty należy przesłać za
pośrednictwem maila do 15 lutego 2017r. na adres: logika@kul.pl
2. Konkurs posiada swoją stronę internetową www.kul.pl/konkurslogiczny oraz konto na
portalu Facebook www.facebook.com/konkurslogiczny, na którym zamieszczane będą
informacje związane z konkursem, zagadki logiczne. Profil służyć będzie również do
wymiany informacji związanych z logiką i jej zastosowaniem w rozwiązywaniu zadań.
2. Zestawy pytań etapu szkolnego konkursu dla poszczególnych szkół ponadgimnazjalnych
będą zróżnicowane. Lektura/materiały do I etapu konkursu zostaną przesłane w formie pliku
pdf na adres e-mail szkoły podany w zgłoszeniu.
3. Komisja Konkursowa przesyła szkołom testy konkursowe za pomocą poczty
elektronicznej. Testy mają charakter tajny i szkoła zobowiązuje się nie ujawniać ich nikomu,
ani bezpośrednio, ani za pomocą jakichkolwiek mediów np. strony internetowe, maile, portale
społecznościowe itd.
4. Etap I – szkolny należy przeprowadzić w dniach 20-24 lutego 2017r. Jeśli w tym terminie
wypadają ferie zimowe szkoły, po wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorem,

mogą

przeprowadzić test w innym terminie. Osoby przygotowujące etap szkolny konkursu tworzą,
we własnym zakresie, komisję szkolną, która nadzorować będzie przebieg testu.
5. Arkusze konkursowe zostaną przesłane komisjom szkolnym do dnia 15 lutego 2017r.
6.Szkoła zobowiązuje się przeprowadzić pierwszy etap konkursu z zachowaniem warunków
konkursowych. Uczniowie biorący udział w konkursie (zwani uczestnikami) wypełniają testy
konkursowe bez pomocy osób trzecich z zachowaniem czasu przeznaczonego do ich
wypełniania. Test powinien być rozwiązany w czasie jednej godziny lekcyjnej tj. 45 minut.
7. Każdy test musi być opatrzony pieczęcią szkoły oraz numerem, który zostaje przypisany do
konkretnego ucznia. Numeracja prac ma pozwolić na bezstronne sprawdzenie prac przez
Komisję Konkursową bez znajomości danych osobowych uczestników konkursu.
8. Szkoła ma obowiązek sporządzić listę, na której znajdą się dane uczestników konkursu
wraz z odpowiadającymi im numerami z ich prac konkursowych. Lista ta musi być opatrzona
pieczęcią szkoły oraz zapakowana w zapieczętowaną kopertę. Wzór listy stanowi załącznik
nr 2 do niniejszego Regulaminu.
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9. Protokół z przeprowadzenia etapu szkolnego wraz z pracami uczniów komisje szkolne
przesyłają pocztą (w zapieczętowanych kopertach) do dnia 27 lutego 2017r. (liczy się data
stempla pocztowego) na adres:
Katedra Logiki KUL
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie lub zaginięcie prac
wynikających z przyczyn od niego niezależnych.
11. Komisja Konkursowa do dnia 10 marca 2017 roku dokona sprawdzenia nadesłanych prac
konkursowych. Wyłonieni zostaną zwycięzcy pierwszego etapu konkursu.
12. Nazwiska zwycięzców pierwszego etapu konkursu oraz nazwy i siedziby szkół, do
których uczestnicy konkursu uczęszczają, zostaną zamieszone na stronie internetowej
konkursu. Uczestnicy konkursu akceptując niniejszy regulamin wyrażają zgodę na publikację
ich imienia i nazwiska na stronie internetowej konkursu.
13. Do II (finałowego) etapu konkursu awansuje:
a) po dwoje uczniów, którzy w I etapie (szkolnym) uzyskali w swojej szkole największą
liczbę punktów (jeśli w danej szkole więcej niż dwie osoby uzyska największą liczbę
punktów, szkolna komisja konkursowa przeprowadzi dodatkowy test mający wyłonić
finałową dwójkę),
b) 15 uczniów, spoza osób wymienionych w punkcie a), które uzyskały w I etapie konkursu
największą liczbę punktów.
14. Finał konkursu odbędzie się w siedzibie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana
Pawła II w Lublinie w dniu 5 kwietnia 2017 roku.
15. Uczniowie, którzy zakwalifikowali się do finału konkursu otrzymają – za pośrednictwem
organizatorów etapu szkolnego- zestaw materiałów w formie plików pdf, w oparciu o które
będą mogli przygotowywać się do finału konkursu.
16. Prace finałowe oceniane są przez Komisję Konkursową, a wyniki Finału Konkursu
ogłaszane są w dniu przeprowadzenia Finału.
17. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowego
testu/pytania w sytuacji gdy finaliści otrzymają taką samą liczbę punktów. Dodatkowy
test/pytanie będzie miał na celu wyłonienie trzech finalistów.
18. Uczestnicy drugiego etapu dojeżdżają na koszt własny. Organizatorzy zapewniają
uczestnikom i ich opiekunom obiad w dniu konkursu.
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III. Nagrody
1. Nagrodą w pierwszym etapie konkursu jest zakwalifikowanie się do drugiego etapu.
2. Każdy uczestnik II etapu konkursu otrzyma dyplom potwierdzający udział w finale
konkursu.
3. Dziesięciu najlepszych uczestników Finału Konkursu otrzyma dyplom Laureata Konkursu
oraz nagrody książkowe.
4. Nagrodami w drugim etapie konkursu za zajęcie I-go, II-go i III-go miejsca są indeksy na
wybrane kierunki: filozofia, retoryka stosowana lub kognitywistyka Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
Zdobywca I-go miejsca otrzymuje ponadto rzeczową nagrodę główną (laptop). Nagrodę
rzeczową otrzymuje także laureat II-go miejsca (smartphone) i III-go miejsca (tablet).
5. Uczestnik konkursu nie ma możliwości przenoszenia prawa uczestnictwa w konkursach,
praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody.
6. Przyznane nagrody, w tym nagroda główna, nie podlegają wymianie na inną nagrodę lub
ekwiwalent pieniężny.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość i użyteczność nagród rzeczowych.
8. Nagrody można odebrać tylko osobiście.
IV. Przepisy końcowe
1. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nieodwołalne.
2. Regulamin niniejszego konkursu dostępny jest w siedzibie Głównego Organizatora oraz na
stronie internetowej konkursu: www.kul.pl/konkurslogiczny
3. Dane osobowe uczestników konkursów będą przetwarzane przez Głównego Organizatora
w celu wykonania ich obowiązków związanych z konkursem. Dane będą chronione zgodnie
z ustawą o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 922.).
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Załącznik 1
…………………………………….
Pieczęć szkoły
Zgłoszenie do Ogólnopolskiego Konkursu Logicznego

Szkoła ……………………………………………………..……. (podać nazwę i adres szkoły)
zgłasza udział ……………………………………………… (podać liczbę uczniów) uczniów
w Ogólnopolskim Konkursie Logicznym.
Osobą odpowiedzialną za kontakt z Organizatorem konkursu z ramienia szkoły jest
……………………………………………… (podać imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna).
Kontakt telefoniczny z nauczycielem/opiekunem…………………………………………….
Korespondencję elektroniczną związaną z przeprowadzeniem konkursu należy przesyłać na
adres: ………………………………………………………….. (podać adres mailowy szkoły).
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Załącznik 2
…………………………………….
Pieczęć szkoły
Lista uczestników Ogólnopolskiego Konkursu Logicznego

L.p.

Imię i nazwisko

Numer pracy
konkursowej

Klasa

Imię i nazwisko
nauczyciela
przygotowującego
ucznia do
konkursu

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
…
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