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ZASADY PRZEPROWADZANIA OKRĘGOWEGO I CENTRALNREGO ETAPU WIEDZY 

O MEDIACH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 

 

1. W Konkursie mogą brać udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. 

2. Nauczyciel – opiekun zgłasza szkołę do udziału w Konkursie w terminie przewidzianym w 

harmonogramie Konkursu wysyłając formularz zgłoszenia do właściwego Komitetu 

Okręgowego (załącznik nr 1) 

3. Konkurs ma charakter trzyetapowy. 

4. Pierwszy – szkolny etap Konkursu polega na wykonaniu przez uczniów pracy na jeden z 

podanych tematów i przesłaniu jej w odpowiednim terminie do właściwego Komitetu 

Okręgowego. 

Tematy prac na pierwszy etap konkursu: 

1 Nowe media w nowych czasach 

2 Obraz Twojego pokolenia w mediach społecznościowych 

3 Obraz i słowo w twórczości wybitnych publicystów 

5. Prace wykonywane mogą być jedynie indywidualnie. Prace zespołowe nie będą oceniane. 

6. Prace na pierwszy etap mogą mieć formę eseju (maksymalnie 8000 znaków), filmu 

(maksymalnie 10 minut), nagrania audio, fotoreportażu lub fotokastu. Prace pisemne należy 

przesyłać w wersji papierowej i elektronicznej, zaś prace mające jedną z pozostałych form – w 

wersji elektronicznej. 

7. Każda nadesłana praca powinna zawierać metrykę pracy (załącznik nr 2), 

oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby 

Konkursu (załącznik nr 3) oraz oświadczenie dotyczące zgody na publikację pracy i 

zrzeczenia się na rzecz organizatora praw autorskich majątkowych z tego tytułu 

(załącznik nr 4). 

8. Jury konkursowe oceniać będzie poprawność merytoryczną nadesłanych prac, a także ich 

oryginalność, pomysłowość ujęcia tematu oraz umiejętności wyrażania własnej oceny 

zagadnienia poruszanego w temacie pracy. 

9. Do drugiego etapu zakwalifikowanych zostanie 100 uczestników, których prace ocenione 

zostaną najwyżej. Wyniki pierwszego etapu umieszczone zostaną na stronie internetowej 

Komitetu Okręgowego. 

10. Drugi – okręgowy etap Konkursu odbywa się jednocześnie w 16 uczelniach na terenie kraju 

i polega na rozwiązaniu testu przygotowanego przez Komitet Główny Konkursu z zakresu 

wiedzy o mediach. 

11. 10 uczestników z każdego okręgu, którzy uzyskają najlepsze wyniki z testu, 

zakwalifikowanych zostaje do zawodów centralnych. 
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12. W przypadku gdyby kilku uczniów uzyskało jednakową liczbę punktów, o zajętej lokacie 

decyduje liczba punktów zdobytych za najtrudniejsze pytania. Jako najtrudniejsze uznaje się 

kolejne pytania począwszy od pierwszego. 

13. Dla najlepszych zawodników eliminacji okręgowych poszczególne Komitety Okręgowe mogą 

przyznawać nagrody rzeczowe. 

14. Wyniki drugiego etapu Konkursu ogłoszone są uczestnikom tego samego dnia i umieszczone 

na stronie internetowej Komitetu Okręgowego. Z eliminacji okręgowych Komitety Okręgowe 

przesyłają protokół do Komitetu Głównego w terminie do 7 dni od dnia zawodów 

okręgowych. 

15. Uczestnicy biorący udział w eliminacjach okręgowych oraz ich opiekunowie (jeden dla grupy 

uczniów z danej szkoły oraz jeden dla każdego uczestnika z rekrutacji medialnej) otrzymują 

na czas eliminacji okręgowych wyżywienie. 

16. Trzeci – centralny etap Konkursu odbywa się na Uniwersytecie Warszawskim i jest 

dwuczęściowy. 

17. W pierwszej części uczestnicy rozwiązują test z zakresu wiedzy o mediach. 

18. 48 uczestników, którzy uzyskają najlepsze wyniki otrzymuje tytuł laureata Konkursu. 

Nagrodą za uzyskanie tytułu laureata Konkursu jest jeden z 48 indeksów, uprawniający do 

podjęcia studiów na jednej z wyższych uczelni należącej do grona współorganizatorów 

Konkursu. Laureaci mają prawo wyboru uczelni w kolejności zgodnie z liczbą 

uzyskanych punktów. 

19. W przypadku gdyby kilku uczniów uzyskało jednakową liczbę punktów, o zajętej lokacie 

decyduje liczba punktów zdobyta podczas zawodów okręgowych, a w przypadku jednakowej 

liczby decyduje liczba punktów zdobytych za najtrudniejsze pytania etapu centralnego. Jako 

najtrudniejsze uznaje się kolejne pytania począwszy od pierwszego. 

20. 12 uczestników konkursu, którzy uzyskają najwięcej punktów przechodzi do drugiej części 

etapu – quizu, który rozgrywany jest dnia następnego przy udziale publiczności. 

21. Zawodnicy biorący udział w quizie odpowiadają na pytania szczegółowe, 

przygotowane przez Komitet Główny. W trakcie quizu zawodnicy walczą o miejsca 

premiowane cennymi nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez sponsorów 

Konkursu. 

22. Organizator zastrzega sobie możliwość rekrutowania uczestników do pierwszego 

etapu Konkursu niezależnie od zgłoszeń wypływających ze szkół, tj. za 

pośrednictwem mediów. 

23. Uczestnicy biorący udział w zawodach centralnych otrzymują na czas tych eliminacji 

zakwaterowanie i wyżywienie. 



3 

 

24. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo odwołania się: od wyników pierwszego i drugiego 

etapu do przewodniczącego Komitetu Okręgowego, a od wyników etapu centralnego do 

Przewodniczącego Komitetu Głównego w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyników. 


