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REGULAMIN 

 

VOGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY 

WIEDZY O ŻEGLUDZE i DROGACH WODNYCH  
 

I. Cel Olimpiady 
 

Popularyzowanie wiedzy o drogach wodnych i morzu, transporcie wodnym,  żegludze, żeglarstwie, polskich 

i europejskich rzekach, kanałach, ich znaczeniu gospodarczym i rozwojowym, walorach turystycznych wód 

powierzchniowych, aspektach ekologicznych i prozdrowotnych turystyki wodnej. 
 

II. Czas i miejsce trwania 

 

Eliminacje szkolne (I etap Olimpiady) przeprowadzone zostaną w terminie od 9 do 22 marca 2020 r. 

Eliminacje Centralne (II i III etap) odbędą się 22 kwietnia 2020 r. w budynku Instytutu Geografii 

Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, przy Placu Kościeleckich 8. 
 

III. Uczestnicy 

 

Olimpiada skierowana jest do uczniów szkół średnich, których profil nauczania związany jest z żeglugą 

morską i śródlądową, hydrotechniką i melioracjami. 

 

IV. Przebieg Olimpiady 

 

1. Szkoły zgłaszają gotowość udziału w Olimpiadzie poprzez wypełnienie formularza dostępnego na 

stronie Katedry Rewitalizacji Dróg Wodnych UKW (link). 

2. Termin zgłoszenia udziału w Olimpiadzie – do 29 lutego 2020 r. 

3. Udział w Olimpiadzie ma charakter indywidualny. Do udziału w eliminacjach centralnych szkoły 

mogą zgłosić trzech uczniów. 

4. Organizatorzy prześlą materiały edukacyjne oraz testy do etapu eliminacji szkolnych. 

5. Eliminacje szkolne (I etap Olimpiady) odbędą się w terminie 9–22 marca, po których wyłonieni 

zostaną reprezentanci szkół do Eliminacji Centralnych (II i III etap). 

6. Eliminacje CentralneOlimpiady: 

 II etap – 22 kwietnia 2020 r., godz. 12.00 

Wszyscy zgłoszeniuczestnicy (wyłonieni w ramach eliminacji szkolnych) wypełniają 

indywidualnie test zgodny z zakresem tematycznym zawartym pkt. V. 

 III etap – 22 kwietnia 2020 r., godz.14.00 

Dziesięciu uczestnikówz najlepszymi wynikami z etapu II (określonych jako suma punktów 

indywidualnego testu) przechodzi do finału, w którym ustnie odpowiadająna pytania zgodne 

z zakresem tematycznym zawartym w pkt. V. 

9. W przypadku remisu (dla miejsc I – III) przewidziane są dodatkowe pytania rozstrzygające ze strony 

Jury Olimpiady. 
 

http://www.rewitalizacjadrogwodnych.ukw.edu.pl/jednostka/katedra_rewitalizacji_drog_wodnych


Ogłoszenie wyników odbędzie się 22 kwietnia 2020 r. o godzinie 15.00 w Instytucie Geografii 

Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Plac Kościeleckich 8. 

 

V. Zakres tematyczny 
 

1. Drogi wodne w Polsce i Europie oraz ich klasyfikacja 

2. Najważniejsze drogi wodne na świecie 

3. Transport wodny śródlądowy i morski 

4. Śródlądowy transport wodny w Polsce i Europie 

5. Polskie i światowe porty śródlądowe, rodzaje i ich infrastruktura 

6. Polskie i światowe porty morskie, rodzaje i ich infrastruktura 

7. Rodzaje/typy statków morskich, główne kierunki przewozu towarów na świecie 

8. Najważniejsze kanały udostępnione w żegludze morskiej na świecie 

9. Transport multimodalny i multimodalne centra logistyczne 

10. Uwarunkowania rozwoju transportu ładunków drogami wodnymi w krajach UE 

11. Diagnoza stanu śródlądowych dróg w Polsce i Europie 

12. Zasady nawigacji w żegludze morskiej i śródlądowej 

13. Warunki hydrologiczne rzek wzdłuż polskich i europejskich MDW 

14. Charakterystyczne obiekty hydrotechniczne w obrębie Polskich dróg wodnych.  

15. Projektowane nowe połączenia śródlądowych dróg wodnych w Polsce 

 

 

VI. Planowane nagrody  
 

1. Nagrody indywidualne dla uczniów - dla laureatów miejsc I-III: nagrody rzeczowe. 

2. Nagroda dla najlepszej szkoły – laureata I miejsca w Olimpiadzie. 

3. Wręczenie nagród odbędzie się 22 kwietnia 2020 r. o godzinie 15.00 w Instytucie Geografii 

Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Plac Kościeleckich 8. 

4. Decyzja Jury co do wskazania laureatów Olimpiady jest ostateczna. 

5. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne ani na ich równowartość pieniężną. 

 

VII. Pozostałe 
 

1. Biorąc udział w Olimpiadzie uczestnik akceptuje jego Regulamin. 

2. Pełnoletni uczestnicy Olimpiady wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz 

wizerunku w celu realizacji konkursu zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku do Regulaminu. 

Za niepełnoletnich uczestników Olimpiady zgodę wyrażają ich rodzice lub prawni opiekunowie. 

Zgoda obejmuje w szczególności publikację danych osobowych oraz wizerunku uczestnika, 

w przypadku uzyskania nagrody.  

3. Publikacja danych i wizerunku może odbyć się na stronach internetowych Olimpiady, Uniwersytetu 

Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz w publikacjach dotyczących Olimpiady.Zgoda dotyczy 

również publikacji wizerunku i danych osobowych uczestników (audio, wideo i materiałach 

prasowych) w mediach relacjonujących przebieg Olimpiady.Stosowny dokument zostanie 

dostarczony uczestnikom Olimpiady i ich opiekunom drogą elektroniczną. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do: 

 zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub 

innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Olimpiady, 

 odstąpienia od organizowania Olimpiady bez podania przyczyny, 

 nierozstrzygnięcia Olimpiady w przypadku zbyt małej liczby zgłoszonych uczestników, 

 rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu. 

5. Wszelkie zapytania należy kierować na adres podany przez organizatorów Olimpiady. 
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