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Informacja dla uczestników zakwalifikowanych do eliminacji 
centralnych/finałowych XXII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie 

W DNIU 28 MARCA 2020 ROKU 
 
 

 
        Dnia 9 marca 2020r. do godz.15

00
 Komitet Główny na stronie internetowej Olimpiady 

www.olimpiadaprawa.pl ogłosi listę uczestników zakwalifikowanych do Finału. 
        Eliminacje finałowe/centralne Olimpiady odbędą się 28 marca 2020 r. o godz. 8

00 
w siedzibie                            

II Społecznego LO w Ostrołęce, ul. Prądzyńskiego 5. Eliminacje będą odbywały się w trzech/czterech 
zespołach egzaminacyjnych.  Przewidywane zakończenie eliminacji i wręczenie nagród planowane 
jest na godzinę około 14

00
-15

00
, a o godz. 12

00
 dla uczestników planowana jest symulowana rozprawa 

sądowa w Sądzie Okręgowym w Ostrołęce, ul. Gomulickiego 5 w wykonaniu uczniów II SLO                        
im. Toniego Halika z udziałem Sędziów oraz zainteresowanych finalistów. 
Eliminacje ustne będą polegały na wylosowaniu zestawu trzech pytań i udzieleniu odpowiedzi.                      
Za odpowiedź uczestnik otrzymuje 45 punktów, za każde pytanie prawidłowo wypowiedziane po 15 
punktów. Zagadnienia egzaminacyjne stanowi Regulamin Olimpiady  (strona internetowa - 
www.olimpiadaprawa.pl ).  
        Dla najlepszych zwycięzców będą ufundowane nagrody, a dla laureatów i finalistów 
zaświadczenia i preferencje w przyjęciu na studia z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego, 
szczegóły na stronie internetowej.   
        Dla uczestników i nauczycieli, którzy będą korzystać z noclegu w dniu 27.03.2020r. na 
28.03.2020r. zostały zarezerwowane pokoje w Internacie I Liceum Ogólnokształcącego im. Generała 
Józefa Bema w Ostrołęce, ul. Traugutta 1a. Zainteresowani noclegiem proszeni są o bezpośredni 
kontakt z kierownikiem internatu Panem Marcinem Polakiem, tel. (29) 760 – 44 – 71  w terminie do 
25.03.2020 r. do godz. 12

00
. Będzie istniała również możliwość zamówienia w internacie wyżywienia              

(kolację w dniu 27.03.2020r. i śniadania w dniu 28.03.2020r., obiad w trakcie eliminacji centralnych). 
Koszty wyżywienia i noclegów zostaną pokryte przez Komitet Główny dla uczestników i ich opiekunów 
(jeden opiekun z Okręgu ma zapewniony nocleg i wyżywienie, pozostali opiekunowie regulują 
należność we własnym zakresie). W załączeniu Plan Miasta Ostrołęki, który znajduje się na stronie 
internetowej www.olimpiadaprawa.pl. W trakcie eliminacji ustnych będzie zamówiony obiad                                
w pobliskiej restauracji (każdy uczestnik otrzyma bon na obiad, koszt obiadu ponosi Komitet Główny. 
Serdecznie zapraszamy wraz z nauczycielami - opiekunami. Zgodnie z Regulaminem Olimpiady 
(Rozdział II, §10,ust.20-21) - Komitet Główny nie może zagwarantować rezerwacji zakwaterowania                    
i wyżywienia wszystkim nauczycielom-opiekunom, którzy będą towarzyszyć finalistom. Nie wyklucza 
takiej możliwości, pod warunkiem uprzedniego zgłoszenia takiego zamiaru w miejscu noclegu. 
Oczekuje się, że nauczyciele-opiekunowie będą dysponować delegacjami służbowymi dla 
siebie i swoich uczniów z macierzystych szkół i będą we własnym zakresie rozliczać wydatki 
związane z przyjazdem na Finał do Ostrołęki. 
            Zwrot kosztów podróży dla uczniów-finalistów i ich nauczycieli będzie dokonywany                                  
w macierzystych szkołach. Komitet Główny nie gwarantuje zwrotu kosztów podróży. Komitet Główny 
nie gwarantuje zwrotu kosztów podróży oraz nieodpłatnych posiłków przewodniczącym Komitetów 
Okręgowych Olimpiady lub osobom wydelegowanym przez KO oraz nauczycielowi-opiekunowi 
odpowiedzialnemu za grupę uczestników z danego Okręgu. W związku z przepisami regulującymi 
koszty delegacji, zwrot kosztów podróży następuje po ich udokumentowaniu (przedstawieniu biletów 
kolejowych lub autobusowych) w macierzystych szkołach. Nie ma możliwości zwrotu kosztów 
korzystania z taksówek w Ostrołęce oraz podróży samochodowej.         
 
                       

 
 
 


