
Kraków, 15 października 2022 r.

Regulamin ogólnopolskiego konkursu
"Lekcja historii i sztuki z Jackiem Kaczmarskim"

dla uczniów szkół średnich w roku szkolnym 2022/2023

I. Zasady ogólne

1. Organizatorem  Konkursu  Lekcja  historii  i  sztuki  z  Jackiem  Kaczmarskim,  zwanego  dalej
Konkursem, jest Fundacja Underground.

2. Partnerami  Konkursu są:  Ministerstwo  Edukacji  i  Nauki  oraz  Instytut  Filologii  Polskiej
Uniwersytetu Pedagogicznego.

3. Konkurs przeprowadzany jest w terminie w listopadzie i grudniu 2022 r.

4. Zadaniem uczestników konkursu jest:

a) w fazie eliminacji do finałów:

a.a)  przesłanie  wskazanej  w  regulaminie  ilości  i  we  wskazanych  okresach  pakietów
złożonych z:

▪ 1-zdaniowego  pytania  dot.  treści,  konteksu  lub  motywu  znalezionych  przez
uczestnika w dowolnym utworze Jacka Kaczmarskiego,

▪ propozycji prawidłowej 1-zdaniowej odpowiedzi na zadane przez siebie pytanie,

▪ informacji  o  źródłach  potwierdzających  prawidłowość  zaproponowanej
odpowiedzi,

a.b) dokonanie  możliwie  największej  ilości  ocen  pakietów  przesłanych  przez  innych
użytkowników z zastrzeżeniem, że niestosowanie się do jasno wskazanych w serwisie
konkursowym  kryteriów  obniza  pozycję  w  rankingu,  a  w  skrajnych  przypadkach
eliminuje z konkursu użytkownika i jego drużynę,

b) podczas finałów: wykazanie się przez zespół: wiedzą nt. treści, motywów i kontekstów
zawartych  w  utworach  Jacka  Kaczmarskiego,  stanowiących  konkursową  playlistę1,
spostrzegawczością, refleksem i umiejętnością współpracy w grupie.

5. Konkurs  przeprowadza  Komisja  Konkursowa  powołana  przez  Organizatora.  Członkowie
Komisji  Konkursowej  powoływani  są  przez  Organizatora  w  drodze  uchwały  na  wniosek
prezesa zarządu Fundacji. Informacje dotyczące organizacji, przebiegu i wyników Konkursu
będą upubliczniane na stronie internetowej Organizatora: www.fundacjaunderground.pl oraz
na profilu fejsbujowym Fundacji.

6. Konkurs ma zasięg ogólnopolski i w całości odbywa się on-line.
1 Lista zostanie ogłoszona do dnia 1 listopada na facebookowym profilu Fundacji Underground, gdzie utwory należeć 
będą do lat. „Wojny, bitwy i potyczki w twórczości Jacka Kaczmarskiego 

http://www.fundacjaunderground.pl/


7. Konkurs odbywa się w kategorii drużynowej z zastrzeżeniem treści pkt. 1 rodziału X.

8. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół średnich.

9. Konkurs złożony jest z 2 etapów: kwalifikacji realizowanego w miesiącu listopadzie w serwicie
www.instytut.kaczmarskiego.pl oraz  finału  realizowane  w  formie  grudniowej  audycji
internetowej na żywo. 

10.  Konkursowi towarzyszy Nagroda Specjalna im. Prof. Marka Karwali dla zdobywcy I miejsca
w rankingu uczestników w fazie eliminacyjnej do finału. 

II. Cele Konkursu

Celami Konkursu są:

 rozwijanie umiejętności szukania, analizowania i posługiwania się różnymi źródłami wiedzy;

 rozwijanie  umiejętności  posługiwania  się  poprawną polszczyzną  oraz  formułowania  pytań
oraz informacji w możliwie najbardziej lakonicznej formule;

 wzmacnianie  konstruktywnych  postaw,  umiejętności  współpracy,  komunikacji  oraz  pasji
badawczej uczniów;

 rozwijanie umiejętności budowania zespołu, podziału pracy w jego ramach, podejmowania
wspólnych  decyzji,  delegowania  i  przyjmowania  obowiązków,  ponoszenia  odpowiedzialności
przed grupą, dokonywania ocen pracy innych;

 budzenie skłonności do myślenia komputacyjnego oraz jego rozwój;

 budzenie sklonności do zadawania twórczych pytań i rykowania odpowiedzi na nie;

 krzewienie i rozwijanie umiejętności dokonywania uczciwych ocen, tj. zgodnych z przyjętymi
kryteriami;

 promocja uczniów wybitnie uzdolnionych w zakresie nauk humanistycznych;

 kultywowanie pamięci o wybitnym polskim poecie, Jacku Kaczmarskim.

III. Uczestnictwo w Konkursie

1. Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do uczniów szkół średnich z całej Polski.

2. Przystąpienie do Konkursu następuje poprzez zaznaczenie opcji  “Biorę udział  w konkursie
(...)”  podczas  rejestracji  do  serwisu  konkursowego  www.instytut.kaczmarskiego.pl,  co  jest
równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu.

3. Przystąpienie do Konkursu i jest równoznaczne z udzieleniem zgody na upublicznianie przez
Organizatora jego wizerunku, imienia, nazwiska, informacji o szkole, do której się uczęszcza
i nazwy  miejscowości,  w  której  znajduje  się  szkoła,  a  także  na  otrzymywanie  w  trakcie
trwania rozgrywek SMS-ów ściśle związanych z ich przebiegiem.

http://www.instytut.kaczmarskiego.pl/
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IV. Nagrody dla finalistów i laureatów konkursu

1. Finaliści i laureaci Konkursu otrzymają nagrody o łącznej wartości 30.000 zł2 , tj.:

a) za zajęcie I miejsca w finałach:

- 4-dniowy wyjazd studyjny do Strasburga, vouchery na Wakacyjny Kampus Kaczmarologiczny
2022  (w  tym  vouchery  na  42-godzinny  maraton  “kaczmarski  underground”),  całodniowy
pobyt  w  Parku  Rozrywki  “Energylandia”,  wycieczka  do  Kalwarii  Zebrzydowskiej,  spływ
kajakowy Wisłą;

b) za  udział  w  finałach  konkursu:  vouchery  na  Wakacyjny  Kampus  Kaczmarologiczny
2022  (w  tym  vouchery  na  42-godzinny  maraton  “kaczmarski  underground”),  całodniowy
pobyt  w  Parku  Rozrywki  “Energylandia”,  wycieczka  do  Kalwarii  Zebrzydowskiej,  spływ
kajakowy Wisłą;

c) za zajęcie I miejsca w indywidualnym rankingu Instytutu Jacka Kaczmarskiego, licząc czas
trwania  eliminacji:  NAGRODĘ  Specjalną  im.  Prof.  Marka  Karwali,  voucher  na  Wakacyjny
Kampus  Kaczmarologiczny  2022  (w  tym  voucher  na  42-godzinny  maraton  “kaczmarski
underground”),  całodniowy pobyt w Parku Rozrywki “Energylandia”, wycieczka do Kalwarii
Zebrzydowskiej, spływ kajakowy Wisłą.

2. Dodatkowo, w przypadku gdy laureat Nagrody Specjalnej im. Prof. Marka Karwali okaże się
członkiem zwycięskiej drużyny, jego Opiekun naukowy zaproszony zostanie do dołączenia do
4-dniowego wyjazdu studyjnego do Strasburga oraz voucher o wartości 200 euro na pokrycie
kosztów specjalnej kolacji z udziałem eurodeputowanego będącego Gospodarzem wyjazdu.

3. Dodatkowo laureaci pierwszego miejsca otrzymają dyplom Grand Prix.

XI. Przebieg Konkursu

1. W celu zakwalifikowania się do finału w kategorii drużynowej, każdy członek zespołu bierze
udział w eliminacjach, poprzez zarejestrowanie się  w terminie do 12 listopada na stronie
Instytutu Jacka Kaczmarskiego pod adresem www.instytut.kaczmarskiego.pl.

2. Drużyna zostaje utworzona automatycznie w chwili  zarejestrowania się użytkownika, który
podczas rejestracji jako drugi poda dane teleadresowe szkoły.

3. Członkowie drużyn niebędących ucznami szkoły pod "flagą" której występują, zobowiązani są
do  pozyskania  od  dowolnego  nauczyciela  w  niej  pracującego  pisemnej  zgody  na
przystąpienie  do  drużyny  i  okazania  jej  w  ciągu  24  godzin  od  chwili  wysłania  przez
organizatora Konkursu mejla ze stosownym żądaniem. Nieodesłanie dokumentu w ciągu 24
godzin  poskutkuje  wykluczeniem  drużyny  z  konkursu,  a  za  skuteczne  będzie  uważać  się
wysłanie wyłącznie tych potwierzeń, których otrzymanie potwierdzi Organizator Konkursu. 

4. Do udziału w kategorii drużynowej dopuszczone będą zespoły 2-, 3- lub 4-osobowe złożone
w całości lub w większości z uczniów szkoły, pod "flagą" której występują. "Flagę" stanowi
nadawany  automatycznie  przez  serwis  www.instytut.kaczmarskiego.pl  ciąg  liczby  i  liter
nawiązujących do oficjalnych danych teleadresowych szkoły podawanych przez zawodnika

2 Łączna pula do podziału między finalistów i laureatów maks. 7 drużyn w maksymalnym 4-osobowym składzie oraz opie-
kuna naukowego
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w trakcie jego rejestracji w serwisie.

5. O zakwalifikowaniu się drużyny do finałów zdecyduje Komisja Konkursowa powołana przez
Orgaznizatora  Konkursu.  Podczas  werdyktu  weźmie  ona  pod  uwagę  końcowe  wyniki
członków każdej  ze  zgłoszonych  drużyn  (widoczne  online  w zakładce "Ranking"  serwisu),
gdzie o pozycji każdego z uczestników konkursu decydują następujące czynniki:

a)  liczba  punktów  przydzielonych przez  innych  użytkowników  serwisu  za  poszczególne
pakiety przesłane tam przez uczestnika konkursu w terminie od 1 do 30 listopada 2022 r.,

b)  liczba – uwzględniających kryteria – ocen pakietów obecnych w serwisie, a dokonanych
przez uczestnika konkursu w terminie od 1 do 30 listopada 2022 r., z zastrzeżeniem, że nisko
oceniane  pakiety  będą  podlegać  dodatkowej  ocenie  Komisji  Konkursowej  z  opcją  ich
usunięcia.

6. Trwające w dniach 1-30 listopada eliminacje podzielone są na cztery rundy. Aby zespół mógł:

a)  zakwalifikować się do finałów centralnych, każdy z jego członków winien przesłać w trakcie ich
trwania i utrzymać do końca każdej z nich minimum po 20 pakietów,

b) zdobyć laury wojewódzkie, każdy z jego członków winien w trakcie trwania trzech (tych samych)
rund przesłać i utrzymać (patrz. pkt. 5b) na swoim indywidualnym koncie minimum po 20 pakietów,
z zastrzeżeniem, że z terenu tego województwa wystartują co najmniej dwie drużyny, zaś laureatem
zostanie ta z nich,  której średnia ocen jej  zawodników w chwili  zakończenia eliminacji  okaże się
najwyższa,

c)  zdobyć laury powiatowe, każdy z jego członków winien w trakcie trwania dwóch (tych samych)
rund przesłać  i  utrzymać  na  swoim  indywidualnym  koncie  minimum  po  20  pakietów,
z zastrzeżeniem,  że  z  terenu  tego  powiatu  wystartują  co  najmniej  dwie  drużyny,  zaś  laureatem
zostanie ta z nich,  której średnia ocen jej  zawodników w chwili  zakończenia eliminacji  okaże się
najwyższa,

gdzie poszczególne rundy trwają odpowiednio w dniach: 1-15 listopada, 16-22 listopada, 23-
27 listopada, 28-30 listopada.

7. Do finału zakwalifikowanych zostanie maksymalnie 7 drużyn, których członkowie otrzymają
w eliminacjach średnio najwyższe oceny punktowe.

8. Uwzględniający  przebieg  konkursu  regulamin  serwisu  zamieszczony  jest  na  stronie
www.instytut.kaczmarskiego.pl.

9. W  sytuacjach  spornych  lub  wynikacjących  z  problemów  technicznych,  wszelkie  decyzje
i rozstrzygnięcia leżą po stronie Komisji Konkursowej. 

10. Finał Konkursu w kategorii drużynowej odbędzie się w nocy z 16 na 17 grudnia 2022 roku
i przeprowadzony zostanie w formule wiedzowych gier drużynowych on-line, takich jak np.:
Morderczy Quiz z  Jackiem Kaczmarskim, Jaka to  historia z  Jackiem Kaczmarskim, Postać
z Jackiem  Kaczmarskim, Czarne  Historie z  Jackiem  Kaczmarskim, Puzzle z  Jackiem
Kaczmarskim, Jaka  to  melodia z  Jackiem  Kaczmarskim,  podczas  których  każda  drużyna
występować  będzie  przed  własnym  komputerem  wyposażonym  w  kamerkę  i  mikrofon
zlokalizownymi w wybranym i przygotowanym przez nią miejscu.

http://www.instytut.kaczmarskiego.pl/


11. Lista  i  regulaminy  poszczególnych  gier  zostaną  opublikowane  na  stronie  internetowej
Organizatora Konkursu www.fundacjaunderground.pl w terminie do 15 grudnia 2022 r.

12. Komisja  Konkursowa  ogłosi  wyniki  konkursu  na  stronie  internetowej  Organizatora
www.fundacjaunderground.pl do 31 grudnia 2022 r.

13. Rozstrzygnięcie Komisji Konkursowej jest ostateczne.

14. Komisja Konkursowa przygotowuje sprawozdanie z przebiegu Konkursu do 31 stycznia 2022 r.

XII. Ochrona własności intelektualnej i danych osobowych.

1. Zgodnie  z  Regulaminem  serwisu  www.instytut.kaczmarskiego.pl,  wszelkie  przesłane  tam
dane  merytoryczne  oraz  prezentowane  w  zakładce  “RANKING”  wyniki  użytkowników
pozostają tam do dyspozycji administratora systemu.

2. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  wykorzystania  danych  przesłanych  przez  uczestników
Konkursu  do  celów  popularyzatorskich,  naukowych  i  edukacyjnych  oraz  ich  nieodpłatnej
publikacji we fragmentach lub w całości z zachowaniem praw autorskich.

3. Dane  przesłane  do  serwisu  instytut.kaczmarskiego.pl  pozostają  anonimowe  i  będą  tam
widoczne do czasu ewentualnego usunięcia ich przez administratora serwisu.

4. Dane osobowe uczestników Konkursu są chronione zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych.

XIII. Postanowienia końcowe.

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator Konkursu.

2. Organizatorowi  przysługuje  prawo  do  wprowadzania  zmian  w  niniejszym  Regulaminie.
Wszelkie  zmiany  stają  się  obowiązujące  po  opublikowaniu  ich  na  stronie  internetowej
Organizatora: www.fundacjaunderground.pl.
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