WYTYCZNE ELIMINACJE OKRĘGOWE:
1. Komitet Okręgowy zgodnie z zapisami Regulaminu przesyła 3-osobowe składy drużyn
szkolnych do udziału w eliminacjach okręgowych w terminie do 20.04.2020
2. Zgłoszeni uczestnicy będą mogli wziąć udział w eliminacjach posługując się danymi do
logowania, które obowiązywały na etapie eliminacji szkolnych
3. Komitet Główny Olimpiady dopuszcza możliwość utworzenia kont w systemie dla
Uczestników, którzy nie brali udziału w eliminacjach szkolnych na platformie pod warunkiem
ich zgłoszenia mailowego (mail. kontakt@pzswir.pl) wraz z podaniem wszystkich niezbędnych
danych:


Imię i Nazwisko



Miejscowość



Okręg



Pełna nazwa i adres szkoły



Adres mailowy

Termin zgłoszenia konieczności utworzenia kont do 17.04.2020
4. Tylko uczestnicy zgłoszeniu w ten sposób będą mogli podejść do eliminacji na platformie.
5. Eliminacje okręgowe na platformie odbędą się w następujących terminach 27-28.04.2020,
zgodnie z terminarzem:
Dzień I eliminacji: 27 kwiecień 2020
- 9:00 – 10:00 – Okręg DOLNOŚLĄSKI, BIALSKOPODLASKI,
- 10:00 – 11:00 – Okręg ŁÓDZKO – SIERADZKI, ŚWIĘTOKRZYSKI
- 11:00 – 12:00 – Okręg LUBUSKI PÓŁNOCNY, MAZOWIECKI
- 12:00 – 13:00 – Okręg CHEŁMSKI, WIELKOPOLSKA POŁUDNIOWA,

- 13:00 – 14:00 – Okręg WARMIŃSKO – MAZURSKI, WIELKOPOLSKA PÓŁNOCNA,
- 14:00 – 15:00 – Okręg KUJAWSKO – POMORSKI, MAŁOPOLSKI,
- 15:00 – 16:00 – Okręg POMORSKI, PODKARPACKI PÓŁNOCNY
Dzień II eliminacji: 28 kwiecień 2020
- 9:00 – 10:00 – Okręg BIELSKO – BIALSKI, LUBUSKI POŁUDNIOWY
- 10:00 – 11:00 – Okręg KOSZALIŃSKI, PODLASKI
- 11:00 – 12:00 – Okręg OPOLSKI, SZCZECIŃSKI
- 12:00 – 13:00 – Okręg POZNAŃSKI, ŚLĄSKI
- 13:00 – 14:00 – Okręg PODKARPACKI, LUBELSKI
6. Zalogowanie się do systemu i uruchomienie Testu online na platformie jest równoznacznie
z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez PZSWiR zgodnie z Polityką
prywatności dostępną na http://pzswir.pl/ w zakładce RODO.
7. Wyniki eliminacji zostaną przesłane do Komitetów Okręgowych w terminie do dnia
04.05.2020.
8. W pozostałych kwestiach związanych z Olimpiadą obowiązują zapisy znowelizowanego
Regulaminu dostępnego na stronie http://pzswir.pl/ w zakładce OLIMPIADA.

