
Regulamin 

 

IX edycji konkursu 

wiedzy o Międzynarodowym Prawie Humanitarnym Konfliktów Zbrojnych 
 

 

1. Cele konkursu 

 

• Upowszechnianie praw i zasad MPHKZ wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. 

• Podniesienie poziomu edukacji obywatelskiej uczniów. 

• Promowanie wiedzy o Międzynarodowym Komitecie Czerwonego Krzyża i Polskim 

Czerwonym Krzyżu. 

• Rozszerzenie zagadnień przedmiotowych z wiedzy o społeczeństwie, historii i edukacji dla 

bezpieczeństwa. 

• Kształtowanie wśród uczniów postaw humanitarnych.  

 

2. Organizatorzy konkursu 

 

Organizatorem konkursu jest XV Liceum Ogólnokształcące oraz Szkolny Ośrodek 

Upowszechniania Prawa Humanitarnego  przy XV LO w Bydgoszczy.  

 

3.Uczestnicy konkursu 

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu Bydgoszczy.  

 

4. Organizacja konkursu 

Konkurs składa się z dwóch etapów: 

 

Etap I (eliminacje): 
odbędą się 22 kwietnia 2016 roku w budynku XV LO  

w Bydgoszczy o godz. 15.00.  

Etap II (finał): 
odbędzie się 23 kwietnia 2016 roku w budynku XV LO  

w Bydgoszczy o godz. 9.00. 

 

Przebieg obu etapów polega na prezentacji przed komisją konkursową 

wybranego przez siebie tematu (przy pomocy prezentacji multimedialnej) oraz odpowiedzi na 

ewentualne pytania dotyczące tematu pracy. 

 

Do etapu finałowego jury konkursu kwalifikuje 10-12 osób, które w trakcie eliminacji uzyskały 

najwyższą liczbę punktów.  

 

 

                                              
 



5. Tematyka prac konkursowych 

 
1. Ochrona kobiet żołnierzy w konfliktach zbrojnych 

Temat obejmuje: omówienie na przykładach sytuacji kobiet w trakcie konfliktów zbrojnych, roli 

oraz zobowiązań MKCK wobec nich, a także podjętych już działań i sposobów pomocy. 

2. Los jeńców wojennych w czasie II wojny światowej 

Temat obejmuje: podstawowe definicje związane z tematem, omówienie na przykładzie 

konkretnego obozu jenieckiego (np. Obóz jeniecki w Łambinowicach) losu jeńców wojennych w 

czasie II wojny światowej. 

3. Międzynarodowe Prawo Humanitarne Konfliktów Zbrojnych we współczesnych wojnach 

Temat obejmuje: przedstawienie na przykładzie jednego, współczesnego konfliktu zbrojnego roli 

Międzynarodowego Prawa Humanitarnego Konfliktów Zbrojnych. 

4. Humanitarne dylematy żołnierzy na polu walki 

Temat obejmuje: omówienie trudnych wyborów, przed którymi stają żołnierze na polu walki oraz 

przypadków łamania Międzynarodowego Prawa Humanitarnego Konfliktów Zbrojnych jako 

skutków tych wyborów. 

5. Przypadki nadużycia znaku Czerwonego Krzyża 

Temat obejmuje: omówienie na przykładach przypadków nadużyć znaku Czerwonego Krzyża na 

przykładzie zebranego materiału. 

 

 

6. Kryteria oceniania prezentacji 

 

7. Forma prac konkursowych  
 

Prezentacja multimedialna (program Power Point lub Open Office) na płytach CD lub pen drive z 

własnym - bezpośrednim  komentarzem na jeden z wybranych tematów (maksymalnie 15 minut). 

Preferowane jest korzystanie z własnego laptopa. 

 

 

 



8. Komisja konkursowa 
 

Komisję konkursową (jury) wyłania organizator spośród członków Komitetu Organizacyjnego i 

specjalistów reprezentujących różne dziedziny MPHKZ. Decyzja Jury konkursu jest ostateczna. 

 

9. Postanowienia końcowe  

 
• W przypadku powstania kwestii wątpliwych, spornych lub nieprzewidzianych, 

organizatorzy zastrzegają sobie prawo podjęcia ostatecznej decyzji, od której nie 

przysługuje odwołanie. 

• Organizator przewiduje nagrody i dyplomy dla finalistów konkursu. 

• Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się po zakończeniu konkursu. 

 

 

Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres: dunant@wp.pl 

 

 

 

10. Zgłoszenia 

 
Zgłoszenia przyjmowane będą na załączonej karcie pocztą na adres:  

 

Szkolny Ośrodek Upowszechniania Prawa Humanitarnego przy XV LO w Bydgoszczy 

85- 796 Bydgoszcz, ul. Berlinga 13. 

lub e-mail: liceum@liceumxv.edu.pl 

fax: 52 343 65 95 

do 10 kwietnia 2016 roku. 
 

 

Regulamin można pobrać ze strony www.liceumxv.edu.pl (witryny konkursowe). 

Każda szkoła może zgłosić 2 uczestników. W przypadku 

większej ilości zgłoszeń z danej szkoły prosimy o kontakt na adres: liceum@liceumxv.edu.pl 


