
REGULAMIN KONKURSU  

Liga starożytnicza skierowana jest do uczniów szkół ponadpodstawowych. Informacje o organizowanej edycji 
konkursu Organizatorzy przekazują na początku roku szkolnego za pomocą mediów społecznościowych i kanałami 
elektronicznymi, wyznaczając termin końcowy rekrutacji do konkursu. 

W konkursie może wziąć udział uczniowie, którzy w wyznaczonym przez Organizatorów terminie prześlą na 
e-mailowy adres Organizatora (ligastarozytnicza@interia.eu) swoje indywidualne zgłoszenie. Każde zgłoszenie musi 
zawierać: imię i nazwisko, nazwę Szkoły (i email Szkoły) i klasę, datę urodzenia, nazwisko wychowawcy lub 
nauczyciela kierującego, kontaktowy numer telefonu oraz adres e-mail ucznia. Wszyscy uczestnicy zobowiązani 
są - do zakończenia rekrutacji - dostarczyć zgodę (w przypadku uczestników poniżej 16 roku życia zgodę 
rodziców) na przetwarzanie ich danych osobowych (w innym wypadku nie mogą brać udziału w konkursie).  

Przyjęcie zgłoszenia uczestnictwa potwierdzane jest przez Organizatora e-mailem zwrotnym. Brak takiego 
maila zwrotnego do ucznia równoznaczny jest z nieotrzymaniem zgłoszenia przez Organizatora.  

Konkurs odbywa się w formie hybrydowej. W momencie wejścia na UMK jakichkolwiek zasad 
ograniczających wejścia osób postronnych, poszczególne etapy konkursu mogą odbywać się całkowicie w formie 
zdalnej na platformie: Microsoft Teams. Ze względu na ograniczenia platformy w konkursie może wziąć udział 
150 osób (w tym max. 80 osób stacjonarnie). W związku z tym z jednej szkoły nie może zgłosić się więcej niż 20 
uczniów (przy czym decyduje kolejność zgłoszeń). Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ostatecznej decyzji w 
kwestii wyboru uczestników konkursu. 

Spotkania w ramach „Ligi starożytniczej” odbywają się w jedną sobotę każdego miesiąca od października do 
czerwca stacjonarnie w budynkach UMK i/lub na platformie MSTeams, o godz. 11.00 (terminarz przedstawiamy na 
pierwszym spotkaniu; terminarz oraz wszelkie informacje dotyczące Ligi starożytniczej przesyłane są również na 
indywidualne adresy e-mailowe uczestników). 

Każde z 7 kolejnych spotkań Ligi składa się z dwóch części: a) specjalnie przygotowanego dla młodzieży 
atrakcyjnego wykładu prowadzonego przez specjalistów z dziedziny kultury antycznej, pracowników naukowych i 
doktorantów; b) części testowej, w której uczniowie odpowiadają na pytania sformułowane na podstawie wysłuchanego 
przez nich wykładu lub zajęć, w których wzięli udział, a także podanej z wyprzedzeniem lektury. 

Podczas każdego spotkania uczeń może uzyskać 10 pkt. za odpowiedzi na pytania testowe dotyczące zajęć, w 
których właśnie wziął udział oraz, od drugiego spotkania począwszy, 5 pkt. za odpowiedzi na pytania dotyczące 
poprzedzających zajęć oraz podanej lektury. Łączna suma punktów, jakie może zdobyć uczeń, który weźmie udział we 
wszystkich zajęciach i odpowie bezbłędnie na wszystkie pytania w kolejnych testach wynosi 100 (1 spotkanie – 10 pkt., 
6 spotkań po 15 pkt.). Testy niepodpisane nie będą rozpatrywane przez Organizatorów. Każdy z uczestników programu 
gromadzi punkty na swoim indywidualnym koncie. Cząstkowe wyniki nie są ujawniane uczestnikom w trakcie trwania 
konkursu. Podczas uroczystego zakończenia „Ligi starożytniczej” (planowanego w formie stacjonarnej na koniec maja 
lub początek czerwca roku następnego; Organizator nie zwraca kosztów podróży ani noclegów), najlepsi w tej 
rywalizacji uczniowie zostają uhonorowani dyplomami oraz nagrodami (Organizator nie wysyła nagród drogą 
pocztową). O sukcesach laureatów Organizatorzy powiadamiają również Dyrekcje Szkół, do których uczęszczają 
wyróżnieni uczniowie. 

 Zaświadczenia o uczestnictwie w konkursie otrzymują Uczestnicy, którzy wzięli udział w co najmniej 
czterech spotkaniach i uzyskali co najmniej 20 pkt.  

  W związku z wejściem w życie, z dniem 25 maja 2018 roku, Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych 
Osobowych w Unii Europejskiej, informujemy że administratorem danych osobowych jest Fundacja „Traditio Europae” 
w Toruniu, ul. Bartkiewiczówny 89D/ 4, zwana „ADO”. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji, w 
czasie trwania bieżącej i przygotowania kolejnej edycji konkursu. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich 
niepodanie uniemożliwi uczestnictwo w konkursie. ADO informuje, iż przetwarzanie danych osobowych odbywa się 
na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz. U.UE.L.2016.119.1).
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