REGULAMIN III EDYCJI
OLIMPIADY WIEDZY O OBRONNOŚCI
I BEZPIECZEŃSTWIE

SŁUPSK 2018/19

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
1.

Olimpiada Wiedzy o Obronności i Bezpieczeństwie, zwana dalej Olimpiadą, jest
przedsięwzięciem

cyklicznym

organizowanym

przez

Instytut

Bezpieczeństwa

Narodowego Akademii Pomorskiej w Słupsku.
2.

Partnerami są: 7 Brygada Obrony Wybrzeża w Słupsku. Centrum Szkolenia Specjalistów
Marynarki Wojennej w Ustce, Komenda Miejska Policji w Słupsku i Komenda Miejska
Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku oraz

Stowarzyszenie Bezpieczny Region

Słupski.
§2
Celem Olimpiady jest:
obronności Rzeczypospolitej Polskiej,

1) Popularyzacja wiedzy na temat systemu
powinności

obronnych

władz

samorządowych,

instytucji

i

obywateli

oraz

powszechnej samoobrony i obrony cywilnej, a więc wiedzy w zakresie
bezpieczeństwa państwa i utrzymania porządku publicznego.
2) Rozwój wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych (wszystkich lat) zainteresowań
proobronnych i edukacją dla bezpieczeństwa.
3) Upowszechnianie
bezpieczeństwa,

wiedzy

o

organizacjach

współczesnych

wyzwaniach

międzynarodowych

i

zagrożeniach

odpowiedzialnych

za

bezpieczeństwo na świecie i o miejscu Polski w strukturach międzynarodowego
systemu bezpieczeństwa.
4) Promocja umiejętności z zakresu zachowania się w sytuacjach kryzysowych.
5) Szerzenie postaw patriotycznych w

myśl zasady, że odpowiedzialność za

bezpieczeństwo własne, innych ludzi i ojczyzny jest patriotycznym obowiązkiem
każdego człowieka.
6) Popularyzacja dorobku polskiego w zakresie obronności i bezpieczeństwa.

§3
1.

Uczestnikami Olimpiady mogą być uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z województwa
zachodniopomorskiego i pomorskiego, a także uczniowie klas wojskowych i policyjnych
z innych województw, w przypadku wyrażenia woli uczestnictwa zgodnie z niniejszym
regulaminem.

2.

Szkoły zobligowane są do zgłoszenia swojego udziału w Olimpiadzie (3 osobowa
reprezentacja oraz kierownik) w terminie do 15 grudnia 2018 roku, (decyduje data
stempla pocztowego). Wzór formularza zgłoszeniowego znajduje się w załączniku nr 1.

3.

Formularz zgłoszeniowy należy przesyłać pocztą na adres:
Instytut Bezpieczeństwa Narodowego
Wydział Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie
Akademii Pomorskiej w Słupsku, ul. Kozietulskiego 6, pok. 72, 76-200Słupsk.
Tel: (+4859) 848 28 69,
z dopiskiem – Olimpiada
lub w wersji elektronicznej na adres: sekretariat.bn@apsl.edu.pl z wpisaniem w temacie
wiadomości: Olimpiada wiedzy o obronności i bezpieczeństwie.

Rozdział II
Organizacja Olimpiady
§4
1.

Szczegółowe komunikaty na temat poszczególnych etapów będą zamieszczane na stronie
internetowej organizatora Olimpiady – Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego Akademii
Pomorskiej w Słupsku. Obszary tematyczne nie są pytaniami konkursowymi.

2.

Dojazdy do siedzib organizatorów oraz koszty ewentualnych noclegów pokrywają szkoły
uczestniczące w Olimpiadzie.
§5

1.

Instytut Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Pomorskiej w Słupsku odpowiada za
koordynację wszystkich przedsięwzięć związanych z organizacją Olimpiady oraz
organizację finału. Przygotowuje tematy prac konkursowych, powołując jednocześnie
Komisję do ich oceny oraz zestawy testów na zmagania finałowe.

Rozdział III
Komisja Organizacyjna
§6
1.

W celu przeprowadzenia Olimpiady powołuje się Komitet Organizacyjny Olimpiady,
zwany dalej Komitetem, w skład którego wchodzą pracownicy naukowo - dydaktyczni
Wydziału Zarządzania i Nauki o Bezpieczeństwie.

2.

Do zadań Komitetu należy organizacja poszczególnych etapów Olimpiady oraz czuwanie
nad jej prawidłowym przebiegiem.

3.

Ze składu Komitetu wyznacza się jej Przewodniczącego, Zastępców Przewodniczącego
i Sekretarza.

§7

1.

Przewodniczący kieruje jej pracami, nadzoruje przebieg poszczególnych etapów, ogłasza
wyniki Olimpiady, a także współpracuje z przedstawicielami partnerów oraz Dyrektorem
Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Pomorskiej w Słupsku.

2.

Na zakończenie Olimpiady Przewodniczący Komitetu przygotowuje szczegółowe
sprawozdanie, które przedkłada do zapoznania Dyrektorowi Instytutu Bezpieczeństwa
Narodowego Akademii Pomorskiej w Słupsku.

3.

Powyższe sprawozdanie przesłane zostanie również do instytucji sprawujących patronat
honorowy nad Olimpiadą oraz partnerów.
§8

1.

Sekretarza Komitetu Organizacyjnego Olimpiady wyznacza Przewodniczący Komitetu
z osób wchodzących w jej skład.

2.

Do zadań sekretarza Komitetu należy prowadzenie dokumentacji związanej z pracami
Komitetu i organizacją Olimpiady, a w tym:
1) sporządzanie protokołów wyników Olimpiady i przekazywanie ich przewodniczącemu
Komitetu;
2) archiwizowanie testów konkursowych oraz zestawów pytań, a także protokołów
wyników.

Rozdział IV
Przebieg Olimpiady
§9

Olimpiada rozgrywana jest w następujących etapach:

1.

1) I etap Olimpiady rozpocznie się 15 grudnia 2018 r. a zakończy się 4 marca 2019 r.
W jego ramach uczniowie szkół zgłoszonych do uczestnictwa w Olimpiadzie wykonają pracę
na jeden z podanych poniżej tematów:
a.

Bezpieczeństwo nad wodą.

b.

NATO fundamentem bezpieczeństwa RP.

c.

Bezpiecznie w drodze do szkoły.

d.

Żyj zdrowo na sportowo – bądź sobą.
Przedmiotowe prace konkursowe Szkoły zobowiązane są przesłać w terminie do 15 lutego

2019 r. do Komisji Olimpiady powołanej przez Dziekana Wydziału Zarządzania i Nauk
o Bezpieczeństwie Akademii Pomorskiej w Słupsku.
2) Pracę wykonuje zgłoszony 3 osobowy zespół ( 1 praca zespołowa).
3) Prace konkursowe mogą mieć formę filmu (maksymalnie 10 minut) i prezentacji
multimedialnej (maksymalnie 40 slajdów).
4) Prace konkursowe należy przesłać na adres mailowy Olimpiady lub drogą pocztową na
nośniku CD na adres Sekretariatu IBN.
5) Prace przesyłane drogą mailową zostaną uznane za otrzymane w momencie
potwierdzenia ich przez organizatorów.
6) Każda nadesłana na Olimpiadę praca powinna zawierać metrykę pracy, oświadczenie
dotyczące zgodę na przetwarzanie danych na potrzeby Olimpiady, oświadczenie
dotyczące zgody na publikację pracy i przeniesienie na rzecz Organizatora praw
majątkowych z tego tytułu.
7) Jury będzie oceniać poprawność merytoryczną nadesłanych prac, a także ich
oryginalność, pomysłowość ujęcia tematu oraz umiejętność wyrażania własnej oceny
zagadnienia poruszanego w temacie. Prace oceniane będą oceniane przez komisję w
przedziale punktowym od 1 – 10 pkt.

8) O wyniku pierwszego etapu zostaną poinformowani uczestnicy na adres zgłoszonej
szkoły w terminie do 8 kwietnia 2019. Trzy najlepsze prace konkursowe zostaną
zaprezentowane przez uczestników podczas finału olimpiady w dniu 24 maja 2019 r.

§ 10

Sędzia Główny Olimpiady oraz członkowie komisji sędziowskiej powoływani są przez
Dyrektora Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Pomorskiej w Słupsku.

Rozdział V
Zasady organizacyjne Finału Olimpiady
§ 11

1. Finał Olimpiady przeprowadzony zostanie w Akademii Pomorskiej w Słupsku w dniu
24 maja 2019 r.
2. Do etapu finałowego przystępują drużyny 3 osobowe z danej szkoły, których prace

zostały zakwalifikowane do finału.

Rozdział VII
Zasady klasyfikacji uczestników Finału Olimpiady
§ 12

1. Finał Olimpiady przeprowadzany jest dwuetapowo:
a/ I etap – klasyfikacja drużynowa
b/ II etap – klasyfikacja indywidualna
2. Finał Olimpiady stanowi test pisemny umieszczony na platformie e-learningowej - I etap/
oraz test ustny - II etap - zawierający pytania z obszaru obronności i bezpieczeństwa
państwa.
§ 13

1. Podstawę

klasyfikacji

drużynowej

stanowi

suma

punktów

uzyskanych

przez

poszczególnych zawodników każdej drużyny.
2. W przypadku równej liczby punktów o kolejności drużyn decyduje łączny czas
rozwiązania testu uzyskany przez zawodników danej drużyny. Im krótszy czas tym
wyższe miejsce.
§ 14
1. Test składa się z 30 pytań. Każde pytanie sprawdzianu składa się z trzonu i czterech
wariantów odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa.
2. Każdy z zawodników rozwiązuje test samodzielnie. W przypadku, gdy komisja stwierdzi
niesamodzielne rozwiązywanie testu przez zawodnika, podejmuje decyzję o nie
przyznaniu temu zawodnikowi punktów.
3. Za każdą właściwą odpowiedź przyznaje się zawodnikowi 1 punkt. Łącznie zawodnik
może uzyskać 30 punktów.
4. Na rozwiązanie testu każdy zawodnik ma 30 minut.
5. W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów o kolejności decyduje czas
rozwiązania testu. Im krótszy czas tym wyższe miejsce.
§ 15
1. Do II etapu finału / klasyfikacja indywidualna/ kwalifikuje się po jednym zawodniku z
każdej drużyny startującej w finale.
2. W tym etapie startują zawodnicy, którzy zajęli najlepsze miejsce spośród zawodników
swojej drużyny w I etapie.
3. Każdy zawodnik przystępujący do II etapu finału losuje jeden z 20 zestawów pytań
zawierających po trzy pytania z zakresu tematycznego opisanego w § 12 ust. 2.
4. Po wylosowaniu zastawu pytań zawodnik przystępuje do udzielania odpowiedzi. Na
udzielenie odpowiedzi każdy zawodnik ma 10 minut. Po przekroczeniu tego czasu
konkurencja jest przerywana.
5. Komisja sędziowska ocenia zawodników w skali punktowej od 1 do 10.
6. W przypadku uzyskania równej liczby punktów o zajętym miejscu decyduje dogrywka
polegająca na dodatkowym pytaniu zadanym przez Sędziego Głównego. Czas trwania
dogrywki wynosi 10 minut.

§ 16
1. W klasyfikacji drużynowej za zajęcie I miejsca przyznaje się Puchar Dziekana Wydziału
Nauk o Zarządzani i Bezpieczeństwie i nagrodę rzeczową.
2. W klasyfikacji indywidualnej, za zajęcie I miejsca przyznaje się Puchar Dyrektora
Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego oraz okolicznościowe upominki.
Za zajęcie II i III miejsca laureaci otrzymują nagrody rzeczowe.
3. Wszyscy zawodnicy Finału Olimpiady otrzymują dyplomy uczestnictwa.

Rozdział VIII
Postanowienia końcowe
§ 17
1. Protesty (w formie pisemnej) mogą być wnoszone przez kierownika reprezentacji do
Sędziego Głównego poszczególnego półfinału lub finału, w czasie 30 minut

od

zakończenia danego etapu zawodów finałowych.
2. Prawo

interpretacji

postanowień

zawartych

w

niniejszym

Regulaminie

oraz

podejmowanie decyzji w sprawach spornych zastrzega się dla Sędziego Głównego
poszczególnego półfinału i finału.
3. Dyrektorzy Szkół
przechowywanie

drużyn

biorących

udział

w

Turnieju

wyrażają

zgodę

na

i przetwarzanie danych osobowych przez organizatora (zgodnie z

Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych).
4. Za szkody powstałe w mieniu odpowiedzialność ponosi Szkoła uczestnika, który ją
spowodował.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki uczestników zaistniałe w trakcie
Olimpiady.
Załączniki:
1. Karta zgłoszeniowa
2. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych
3. Oświadczenie o zgodzie na wykorzystanie wizerunku
4. Propozycje zagadnień i literatury przedmiotowej

Załącznik nr 1

KARTA ZGŁOSZENIOWA
III EDYCJA OLIMPIADA WIEDZY O OBRONNOŚCI I
BEZPIECZENSTWIE

1.NAZWA I ADRES SZKOŁY
………………………………………………...........................................................................
2. IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA
………………………………………………………………………………………………...
3. WIEK UCZNIA ………………….......................................................................................
4. KONTAKT *TELEFON, E-MAIL…………………………………………………….……
5. IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA (OPIEKUNA)……………………………………
…………………………….……………………………………………………………………
6. KONTAKT *TELEFON, E-MAIL……………………………………………………………….….
Akceptuję warunki zawarte w Regulaminie Olimpiady oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Olimpiady danych
osobowych zawartych w niniejszym Zgłoszeniu, w oparciu o art. 23 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie
danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883)

……………………………………
PIECZĘĆ SZKOŁY, DATA

………………………………..
PODPIS DYREKTORA

Załącznik nr 2

…………………………………………..
Imię i nazwisko uczestnika

……………………………………..
miejscowość, dnia

Oświadczenie
o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych
przekazanych dla potrzeb niezbędnych do realizacji Olimpiady zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych /Dz.U. z 2002r nr 101
poz.926 z pózn.zm/".

…………………………….
Czytelny podpis

*niepotrzebne skreślić

Załącznik 3

…………………………………………..

……………………………………..

Imię i nazwisko uczestnika

miejscowość, data

Oświadczenie
o zgodzie na wykorzystanie wizerunku

Wyrażam/nie wyrażam zgody* na utrwalanie i wykorzystywanie mojego wizerunku przez
organizatorów Olimpiady do celów promocyjnych.

…………………………….
Czytelny podpis

*niepotrzebne skreślić

Propozycje zagadnień i literatury przedmiotowej na
III edycję Olimpiady Wiedzy
o Obronności i Bezpieczeństwie
(AP, Słupsk 2018)
Literatura podstawowa:
1. J. Słoma, Żyję i działam bezpiecznie. Edukacja dla bezpieczeństwa, Podręcznik dla szkół
ponadgimnazjalnych, Nowa Era, Warszawa 2015.
2. Strategia Bezpieczeństwa Narodowego z 2014 r.
3. Źródła internetowe.

Obszar I. System obrony państwa
1.

Siły Zbrojne RP- struktura organizacyjna i zadania.

2.

Polityka bezpieczeństwa RP.

3.

Instytucjonalny system bezpieczeństwa państwa.

4.

Świadczenia obywateli (osobiste i rzeczowe).

Obszar II. Zagrożenia czasu pokoju
1. Źródła zagrożeń.
2. Bezpieczeństwo osobiste.
3. Zagrożenia terrorystyczne.

Obszar III. Pierwsza pomoc
1. Pojęcia, zakres i organizacja pierwszej pomocy
2. Środki pierwszej pomocy
3. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
4. Pierwsza pomoc przy określonym urazie (zasłabnięcie, utrata przytomności, zawał serca,
udar mózgu, napad drgawek, napad padaczkowy – charakterystyka zagrożenia, omdlenia,
złamania, udar słoneczny)
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