REGULAMIN
II NORWIDOWSKIEGO TURNIEJU WIEDZY MEDYCZNEJ
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
1. Lek. Filip Banaszak i ZSO nr 2 w Jeleniej Górze organizują II Norwidowski
Turniej Wiedzy Medycznej (zwany dalej Konkursem) dla uczniów ZSO nr 2 w
Jeleniej Górze. Partnerem konkursu jest Karkonoski Park Narodowy oraz
Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej.
§2
1. Cele Konkursu:
 promowanie samokształcenia wśród uczniów ZSO nr 2 w Jeleniej Górze,
 promowanie zawodów medycznych wśród uczniów ZSO nr 2 w Jeleniej
Górze,
 propagowanie wiedzy medycznej,
 rozwijanie zainteresowań naukami przyrodniczymi.
§3
1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie obecni uczniowie ZSO nr 2 w
Jeleniej Górze.
2. Aby wziąć udział w Konkursie należy zgłosić chęć uczestnictwa do dnia
20.IX.2019r. nauczycielom: mgr Jolancie Kwiecień-Wrotniewskiej lub dr
Zuzannie Czekale-Mukalled.
3. Zgłoszenie wiąże się z dostarczeniem wydrukowanego oraz prawidłowo
wypełnionego
Formularza
konkursowego,
zawierającego
zgodę
na
przetwarzanie danych osobowych i zgodę rodzica na udział w Konkursie.
Formularz konkursowy zostanie opublikowany na stronie internetowej ZSO nr 2
w Jeleniej Górze oraz grupie o nazwie II NTWM w serwisie Facebook wraz ze
Skryptem.
Rozdział II
Struktura i przebieg Konkursu
§4
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1. Konkurs trwa od 06.IX.2019r. do 25.X.2019r. i składa się z następujących
etapów:
 Etap I - polegający na rozwiązaniu testu wiedzy,
 Etap II – etap ustny (eliminacje oraz finał).
2. W przypadku uzyskania przez uczestników I etapu jednakowej liczby
punktów, uniemożliwiającej wyłonienie dziesięciu najlepszych uczestników,
przewiduje się przeprowadzenie dodatkowej rundy konkursowej (dogrywki)
w formie ustnej.
3. Wszystkie zadania konkursowe z części testowej i ustnej Konkursu
przygotowane zostaną na podstawie Skryptu do II Norwidowskiego Turnieju
Medycznego – Endokrynologia (zwanego dalej Skrytpem), który zostanie
udostępniony
uczniom
na
stronie
internetowej
szkoły
http://norwid.jgora.pl/ oraz w grupie II NTWM w serwisie Facebook od
dnia 6.IX.2019r. W skrypcie znajdą się rozdziały oznaczone gwiazdką (*). Te
treści obowiązywać będą tylko w części ustnej Konkursu. Pytania z tych
rozdziałów nie znajdą się w części testowej.
4. Skrypt do II Norwidowskiego Turnieju Medycznego – Endokrynologia jest jedyną
literaturą wymaganą w Konkursie. W związku z tym uczestników uprasza się
o zgłoszenie ewentualnych błędów w treści Skryptu do 30.IX.2019r. celem
sporządzenia erraty, zawierającej podsumowanie błędów wraz z ich
poprawkami, najpóźniej do 1.X.2019r. Skrypt wraz z erratą będzie stanowił
wykładnię w kwestiach spornych związanych z odpowiedziami na pytania,
nawet jeśli pozostaną w nim niewykryte do tego czasu błędy.
5. Organizator zachęca do korzystania z grupy II NTWM w serwisie Facebook.
Informacje o wynikach konkursu będą publikowane w grupie na bieżąco,
natomiast na stronie internetowej szkoły mogą pojawiać się z kilkudniowym
opóźnieniem. Ponadto w grupie w serwisie Facebook znajdą się dodatkowe
materiały objaśniające zagadnienia konkursowe oraz motywujące do nauki.
§5
1. Poszczególne etapy Konkursu będą odbywały się w następujących terminach:
 Przygotowanie uczestników do etapu I – od 6.IX.2019r. do 3.X.2019r.,
 Etap I - etap testowy - 3.X.2019r.,
 Przygotowanie uczestników do etapu II – od 3.X.2019r. do 25.X.2019r.,
 Etap II – etap ustny (eliminacje i finał) - 25.X.2019r.
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2. Dodatkowa runda konkursowa (dogrywka) – 7 - 11.X.2019r. (w przypadku, o
którym mowa w §4 ust. 2).
§6
1. Harmonogram ogłaszania wyników poszczególnych etapów:
 Etap I – 3 - 5.X.2019r., na stronie internetowej szkoły, w grupie w serwisie
Facebook oraz przez indywidualną wiadomość w e-dzienniku,
 Etap II - 25.X.2019r., na bieżąco.
2. W przypadku, o którym mowa w §4 ust. 2. – w dniu ewentualnej dogrywki.
3. Po zakończeniu etapu I na stronie internetowej szkoły oraz w grupie w
serwisie Facebook pojawi się lista dziesięciu uczestników z najlepszymi
wynikami z części testowej oraz lista uczestników, którzy wezmą udział w
ewentualnej dogrywce. Wyniki punktowe nie będą publikowane – zostaną
dostarczone poszczególnym uczestnikom poprzez e-dziennik. Organizator
zastrzega sobie możliwość podania do publicznej wiadomości wyniku
punktowego kwalifikującego do finału oraz najlepszego wyniku osiągniętego
w części testowej.

Rozdział III
Zasady Konkursu
§7
1. Konkurs będzie składał się z trzech części. Pierwsza część, testowa, zawrze w
sobie siedemdziesiąt pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru (pięć
wariantów odpowiedzi, jeden prawidłowy). Na rozwiązanie testu uczestnicy
będą mieli 80 minut. Dziesięć osób z najwyższą liczbą punktów dostanie się do
eliminacji.
2. Eliminacje będą polegały na odpowiadaniu przez uczestników na pytania
otwarte do czasu, gdy pozostaną tylko trzy osoby.
 Zostanie wprowadzona możliwość wylosowania pytania poprzez podanie
liczby od 1 do 10 (w każdej turze). Uczestnicy z najwyższą liczbą punktów z
testu będą mieli swego rodzaju „fory” – udzielą odpowiedzi jako ostatni (co
zwiększy ich szanse na pozostanie w finałowej trójce). Odpadanie z eliminacji
będzie odbywało się na zasadzie utraty „szans”, podobnie jak dzieje się to w
popularnym teleturnieju „Jeden z dziesięciu” (błędna odpowiedź na pytanie
oznacza utratę szansy). Każdy uczestnik będzie miał 20 sekund na udzielenie
odpowiedzi na pytanie. Odpowiedzi uczestników będą oceniane przez
trzyosobową komisję złożoną z lekarzy.
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3. Gdy pozostaną tylko trzy osoby, rozpocznie się finał. Każdy z uczestników
będzie miał nowe „szanse” oraz możliwość zdobywania punktów. Przed
przeczytaniem pytania zostanie podana jego kategoria. Uczestnik, który jako
ostatni udzielił poprawnej odpowiedzi, będzie miał możliwość wzięcia pytania
„na siebie” (może wtedy zdobyć dwa punkty, ale ryzykuje utratą szansy) lub
przekazania go na innego wybranego przez siebie uczestnika (wtedy daje mu
możliwość zdobycia jednego punktu, ale naraża na utratę szansy). Finał wygra
osoba, która zdobędzie najwięcej punktów (w momencie gdy pula pytań
wyczerpie się lub wszyscy uczestnicy odpadną). Terminy poszczególnych
etapów podano w punkcie §5.
§8
1. Podczas właściwych etapów Konkursu (Etap I i II, dogrywka) każdego
uczestnika obowiązuje całkowity zakaz korzystania z telefonów komórkowych
i innych urządzeń elektronicznych.
2. Nie wolno wnosić na salę, gdzie będzie przeprowadzany Konkurs, żadnych
pomocy naukowych, Skryptu, podręczników, notatek. Podczas trwania
właściwych etapów konkursowych uczestnikowi wolno korzystać wyłącznie z
dostarczonego przez organizatora arkusza oraz własnego długopisu w
dowolnym kolorze.
3. Podczas trwania wszystkich etapów Konkursu każdy uczestnik jest
zobowiązany do samodzielnej pracy, w sposób cichy i nieuciążliwy dla innych
uczestników.
4. Podczas trwania właściwych etapów Konkursu, uczestnikowi nie wolno
opuścić sali. Opuszczenie sali jest możliwe po oddaniu arkusza konkursowego
(w przypadku części testowej) lub po odpadnięciu z eliminacji (w przypadku
części ustnej). Wyjście z sali w innym przypadku wiąże się z dyskwalifikacją z
Konkursu. Organizator zastrzega sobie możliwość niepoddania danego
uczestnika dyskwalifikacji, jeżeli uzna, że opuszczenie sali było konieczne i
podyktowane szczególnymi okolicznościami.
5. W sytuacji podejrzenia niesamodzielności pracy lub korzystania z
niedozwolonych pomocy uczestnik może zostać zdyskwalifikowany.
Dyskwalifikacja w tym przypadku obejmuje również ewentualne przyszłe
edycje Konkursu.
Rozdział IV
Nagrody
§9
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1. Fundatorem nagrody głównej jest lek. Filip Banaszak, a nagród dodatkowych
Karkonoski Park Narodowy, Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny
Jeleniogórskiej oraz trzyosobowa komisja złożona z lekarzy.
2. Nagrodą główną w Konkursie jest nagroda pieniężna w kwocie 1000 PLN dla
zwycięzcy oraz nagrody rzeczowe dla uczestników etapu II, w tym materiały
promocyjne.
Rozdział V
Postanowienia końcowe
§10
1. Wyniki Konkursu zatwierdzone przez lek. Filipa Banaszaka są ostateczne.
§11
1. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków
Regulaminu Konkursu.
§12
1. Organizatorowi konkursu przysługuje wyłączne prawo rozstrzygania sporów
powstałych w trakcie konkursu oraz do dokonywania wykładni i interpretacji
niniejszego Regulaminu.
Kontakt: Filip Banaszak
turniej.medyczny@gmail.com
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