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REGULAMIN  

 Finału  Centralnego XXXVII  Ogólnopolskiej Olimpiady  Wiedzy  
Turystyczno-Krajoznawczej  LZS 

pn. „POLSKA – NIEMCY – UNIA EUROPEJSKA” 
                                                   6 - 7  listopada 2020 r. 

 
I. Cel 
 

 rozwijanie zainteresowań krajoznawstwem i turystyką kwalifikowaną; 

 poznanie walorów turystyczno-krajoznawczych oraz dorobku kulturowego Niemiec; 

 upowszechnianie wiedzy o Unii Europejskiej; 

 propagowanie rozwijania turystycznej współpracy międzynarodowej. 
 
II. Organizatorzy  
 

 Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe przy współudziale Komisji Turystyki przy 
Radzie Głównej KZ LZS. 
 

III. Termin i  miejsce Finału Centralnego 
 
 Finał odbędzie się on-line w dniach 6 – 7  listopada 2020 r.   
 
IV. Zasady uczestnictwa 
 
1. W Olimpiadzie mogą uczestniczyć mieszkańcy wsi, ze szczególnym uwzględnieniem 
młodzieży uczącej się, ze szkół wiejskich i małomiasteczkowych. 
2. W Finale Centralnym mogą brać udział reprezentacje wojewódzkie bez ograniczeń liczby 
uczestników, podzielone na  reprezentacje powiatowe.   
 
V. Sposób przeprowadzenia Finału  Centralnego  
 
Finał centralny obejmuje przeprowadzenie on-line  eliminacji i finału ścisłego.  
 

1. Eliminacje 6.11.2020 r. (piątek). godzina 19.00 
 
      Eliminacje odbędą się  w formie testu, który  będzie składać się z 60 pytań  obejmujących: 
     a/ wiedzę o walorach krajoznawczych Polski i Karpat (20 pytań); 
     b/ wiedzę o Republice Federalnej Niemiec, jej  historii i walorach turystyczno-  
            krajoznawczych (20 pytań); 
     c/ wiedzę  o Unii Europejskiej (20 pytań);  
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Pytania mają charakter otwarty i wielokrotnego wyboru. Za każdą poprawną odpowiedź 
można uzyskać  2 punkty. 
 
Informacje techniczne: 
 

1/ Test wiedzy przeprowadzony zostanie on-line na platformie Google Forms. 

2/ Każdy uczestnik otrzyma na maila link do rozwiązania testu. Link zostanie wysłany 

6.11.2020 r. o godz. 10.00,  jednak link będzie aktywny dopiero od godziny 19.00  i wtedy 

będzie można rozpocząć rozwiązywanie testu.  

3/ Każdy uczestnik ma 30  minut na rozwiązanie testu. Po godzinie 19.30 nie będzie 

możliwości przesyłania odpowiedzi. 

4/ Test można rozwiązać zarówno na komputerze, jak i na  smartfonie.  

5/ Nie trzeba ściągać żadnych programów ani aplikacji, aby móc uczestniczyć w teście. 

6/ Można wracać do poprzednich pytań. 

7/ Wyniki eliminacji wraz z informacją o osobach, które awansowały do finału ścisłego 

zostaną podane mailowo o godzinie 12.00 w sobotę  07.11.2020 r. oraz na naszej  stronie 

www. lzs.pl   i Facebooku. 

8/ Nie dozwolone jest korzystanie z żadnych pomocy naukowych. Bądźmy fair. Tylko wtedy 

Olimpiada ma sens. 

 
2. Finał ścisły 7.11.2020 r. (sobota) godzina 17.00 
 
Do finału  ścisłego kwalifikuje się 6 osób z największą liczbą punktów. 
W przypadku jednakowej liczby punktów o wyższej lokacie decydować będzie: 

a) czas napisania testu 
Jeżeli zawodnicy uzyskają taką samą ilość punktów i zrobią to w takim samym czasie to 
decydować będzie:  
     b) większa liczba punktów uzyskana z wiedzy o Niemczech. 
W finale każdy zawodnik będzie odpowiadał on-line na 10 pytań (z wylosowanych 
zestawów). Czas na odpowiedź 30 sekund. 
 
Informacje techniczne dla uczestników finału ścisłego: 
 
1/ Finał ścisły zostanie przeprowadzony na platformie Skype. 
2/ Link do wideokonferencji Skype zostanie przesłany na adresy mailowe finalistów. Link 
zostanie wysłany na godzinę przed rozpoczęciem finału ścisłego.  
3/ Zachęca się wszystkich finalistów do zainstalowania Skype na swoim komputerze lub 
smartfonie. Jeżeli nie masz zainstalowanego Skype, możesz też zalogować się jako gość 
poprzez przeglądarkę Google Chrome lub Microsoft Edge. 
4/ Każdy uczestnik logując się do wideokonferencji jako gość zobligowany jest do podania 
swojego imienia i nazwiska w polu „nazwa”. 
5/ Nie jest konieczne włączanie kamerki. 
 
 
 



3 

 

 
VI. Klasyfikacje i nagrody 
 
W finale centralnym będą prowadzone klasyfikacje: indywidualna, powiatowa                                     
i wojewódzka. 
Klasyfikacja indywidualna: 
W eliminacjach pisemnych uczestnik może zdobyć łącznie 120 punktów. 
Uczestnicy ścisłego finału  otrzymują  nagrody rzeczowe. 
Klasyfikacja powiatowa: 
- 5 najlepszych reprezentacji powiatowych otrzymuje puchary (wynik powiatu stanowi suma 
 punktów 3 najlepszych reprezentantów powiatu w rundzie eliminacyjnej do ścisłego finału). 
Klasyfikacja wojewódzka: 
- 5 najlepszych reprezentacji wojewódzkich otrzymuje puchary (wynik województwa stanowi 
 suma punktów reprezentantów 3 najlepszych powiatów). 
Zabezpieczenie nagród należy do Organizatora. 
Puchary zostaną wręczone na podsumowaniu działalności sportowo-turystycznej KZ LZS. 
Termin i miejsce podsumowania będą opublikowane na stronie lzs.pl.  
 
VII. Zgłoszenia 
 

 Zgłoszenie do udziału w Olimpiadzie należy nadesłać na ankiecie  zgłoszeniowej                               
(wzór załącznik nr 1) e-mailem: na adres: boguslaw.brzozowski@lzs.pl                                              
i pawel.ratkowski@lzs.pl. w terminie do 31.10.2020 r.  

 W sprawach organizacyjnych i regulaminowych należy  kontaktować się  z Krajowym 
Zrzeszeniem LZS w  Warszawie -  kol. Bogusław Brzozowski nr tel.: (22)  631-99-19 (20). 

 
VIII. Zasady finansowania 

 Koszty organizacyjne przeprowadzenia Finału Centralnego Olimpiady pokrywają 
Organizatorzy. 

 Wszyscy uczestnicy Finału Centralnego opłacają koszt wpisowego w wysokości 20 zł. 
Wpłat należy   dokonać przelewem na konto Krajowego Zrzeszenia LZS:  Bank Millennium 

S.A. nr 68 1160 2202 0000 0000 2991 3604 z dopiskiem wpisowe na Olimpiadę Wiedzy LZS 

2020 (prosimy o podanie  danych do faktury  przy wpłacie:  nazwa podmiotu, adres, NIP. Wpłacający 

jest jednocześnie odbiorcą wymienionej faktury). 

 Każdy uczestnik Finału Centralnego otrzymuje w ramach wpisowego: 

 udział w realizacji  programu regulaminowego   Olimpiady 

 prawo do ubiegania się o nagrody regulaminowe 

 okolicznościowy znaczek. 
 
IX. Postanowienia końcowe 
 

 Interpretacja regulaminu należy do Organizatora. 

 Ochrona danych osobowych.  Wszyscy uczestnicy biorący udział w Finale Centralnym  
Olimpiady  wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z treścią Rozp. 
PE i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27.04.2016 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w 
sprawie ochrony osób fizycznych zawartych w powyższym oświadczeniu oraz 
wykorzystania wizerunku przez administratora danych: Krajowe Zrzeszenie LZS                               
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w Warszawie, z siedzibą  ul. S. Krzyżanowskiego 46 a, 01-220 Warszawa www.lzs.pl  w celu 
odbycia olimpiady, promocji w tym publikacji wyników, zdjęć, relacji video,  sprawozdań    
z olimpiady w prasie,   na stronach internetowych   i w informatorach branżowych.  

  
 

 
Literatura zalecana  
 
Uczestnicy Olimpiady przygotowują się samodzielnie. Podajemy tytuły niektórych lektur: 
 
 1. Słownik geograficzno-krajoznawczy Polski 
 2. Polska w Jednym Tomie – Praktyczny Przewodnik Pascala 
 3. Wydawnictwa dotyczące Unii Europejskiej oraz Niemiec 
 4. Strony i witryny o tematyce turystycznej i krajoznawczej.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Warszawa, 21.10.2020 r.                                     

      Krajowe Zrzeszenie 
Ludowe Zespoły Sportowe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      


