
         Toruń 07. 09. 2020 r. 
Szanowni Państwo, 

zwracamy się z uprzejmą prośbą o przekazanie młodzieży uczącej się w Państwa 
Szkole naszej propozycji wzięcia udziału w organizowanej przez nas inicjatywie, którą 
nazwaliśmy „Ligą  starożytniczą”. Jest to czternasta edycja programu opracowanego przez 
nas w formie konkursu, którego celem jest popularyzacja wiedzy o kulturze antycznej, 
rozbudzanie i pogłębianie zainteresowań antykiem oraz kształtowanie wśród młodzieży 
świadomości wspólnej tradycji europejskiej. Organizatorem tego przedsięwzięcia jest 
Katedra Filologii Klasycznej UMK, Toruński Oddział Polskiego Towarzystwa 
Filologicznego oraz Fundacja „Traditio Europae”. 

Konkurs adresowany jest zarówno do uczniów liceów i klas 7-8 szkół 
podstawowych z województwa kujawsko-pomorskiego. Do każdej z dotychczasowych 
edycji zgłaszało się ponad 100 uczniów z regionu. Od drugiej edycji konkurs wspiera 
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a od trzeciej objęty jest on 
również honorowym patronatem Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty. Załączamy 
regulamin konkursu (dostosowany do formy zdalnej konkursu, która będzie miała miejsce 
w tym roku szkolnym). Informacje o bieżącej edycji znajdują się na naszym portalu 
społecznościowym.  

W naszym programie mogą wziąć udział uczniowie z regionu, którzy do 10. 10. 
2020 r. prześlą na e-mailowy adres organizatora (ligastarozytnicza@interia.eu) swoje 
indywidualne zgłoszenia. Każde zgłoszenie musi zawierać: imię i nazwisko, nazwę 
Szkoły i klasę, datę urodzenia, nazwisko wychowawcy lub nauczyciela kierującego, 
kontaktowy numer telefonu oraz adres e-mail ucznia. Wszyscy uczestnicy 
zobowiązani są dostarczyć zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych (w innym 
wypadku nie mogą brać udziału w konkursie). 
 Spotkania w ramach „Ligi starożytniczej” odbywać się będę w jedną sobotę 
każdego miesiąca od października do maja (z wyjątkiem grudnia) na platformie: 
GoogleMeet, o godz. 11.00 (szczegółowy terminarz przedstawimy przed pierwszym 
spotkaniem). 

Każde z 7 kolejnych spotkań będzie się składać 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 będą odpowiadać 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 będzie mógł 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.). Każdy z uczestników 
programu będzie gromadził punkty na swym indywidualnym koncie. Podczas uroczystego 
zakończenia „Ligi starożytniczej”, które planujemy na koniec maja lub początek czerwca 
przyszłego roku, najlepsi w tej rywalizacji uczniowie zostaną uhonorowani dyplomami 
oraz nagrodami. O sukcesach laureatów zostaną również powiadomione Dyrekcje Szkół, 
do których uczęszczają wyróżnieni uczniowie. 
 Mamy nadzieję, że możemy liczyć na Państwa przychylność dla naszej 
inicjatywy, która bez wątpienia wesprze Państwa trud w przygotowaniu młodzieży do 
świadomego uczestniczenia w szeroko pojętej kulturze europejskiej.  

       
     W imieniu organizatorów 
     dr hab. Barbara Bibik, prof. UMK 
     Prezes Zarządu Fundacji „Traditio Europae” 
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REGULAMIN KONKURSU  
LIGA STAROŻYTNICZA 

Liga starożytnicza skierowana jest do uczniów szkół licealnych i klas 7-8 szkół 
podstawowych. Informacje o organizowanej edycji konkursu Organizatorzy przesyłają na adres 
pocztowy bądź adres e-mailowy szkół ponadpodstawowych w regionie na początku roku 
szkolnego, wyznaczając termin końcowy rekrutacji do konkursu. 

W konkursie może wziąć udział uczniowie z naszego regionu, którzy w wyznaczonym 
p r z e z O rg a n i z a t o r ó w t e r m i n i e p r z e ś l ą n a e - m a i l o w y a d r e s O rg a n i z a t o r a 
(ligastarozytnicza@interia.eu) swoje indywidualne zgłoszenie. Każde zgłoszenie musi zawierać: 
imię i nazwisko, nazwę Szkoły i klasę, rok 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 udziały 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.  

W bieżącym roku szkolnym konkurs będzie odbywał się w formie zdalnej na 
platformie: GoogleMeet. Oznacza to, że każdy uczestnik musi założyć sobie konto na gmail.com. 
Ze względu na ograniczenia liczbowe z jednej szkoły nie może zgłosić się więcej niż 20 
uczniów (przy czym decyduje ostateczna liczba zgłoszeń w momencie zakończenia 
rekrutacji). 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 maja/ czerwca na platformie GoogleMeet, o godz. 11.00 (szczegółowy 
terminarz przedstawiamy na pierwszym spotkaniu; terminarz całorocznych spotkań, jak i 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. Podczas uroczystego zakończenia 
„Ligi starożytniczej” (planowanego na koniec maja lub początek czerwca roku następnego, jeśli 
pozwoli na to sytuacja epidemiologiczna), najlepsi w tej rywalizacji uczniowie zostają 
uhonorowani dyplomami oraz nagrodami. 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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