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                                                                      Regulamin konkursu  

      pt. "Polska, Polacy, Dolnoślązacy...10 lat w Unii Europejskiej"  

 

l. Postanowienia ogólne 

§1 

 

 

1. Konkursowi patronuje Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Pan 

Radosław Mołoń. 

2. Konkurs organizowany jest w ramach obchodów 10 rocznicy przystąpienia 

Polski do Unii Europejskiej. 

3. Organizatorem  konkursu  jest Urząd Marszałkowski Województwa 

Dolnośląskiego/ Wydział Edukacji i Nauki 

4. Realizatorem zadania jest  Zespół  Szkół  Ponadgimnazjalnych  w Świdnicy. 

5. Informacji na temat konkursu udziela Pani Anna Pitura- 505490555,  

mail: annapitura@o2.pl 
 

  

lI. Cel konkursu 

§2 

Celem konkursu jest: 

1) pogłębianie wśród młodzieży wiedzy o Unii Europejskiej;  

2) zwrócenie uwagi na zmiany, jakie zachodzą w ich otoczeniu od czasu przystąpienia 
Polski do Unii Europejskiej; 

3) kształtowanie pozytywnego wizerunku Unii Europejskiej, uświadomienie młodzieży 
ich roli w zjednoczonej Europie  

4) budowanie atmosfery tolerancji i poczucia tożsamości europejskiej, a jednocześnie 
poczucia odrębności i godności narodowej 

5) propagowanie wśród młodzieży i mieszkańców naszego regionu tematyki związanej            



z obywatelstwem w Unii Europejskiej 

 

III. Zasady uczestnictwa w konkursie  

 

§3 

 

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i  ponadgimnazjalnych -

reprezentantów dolnośląskich powiatów i miast na prawach powiatu. 

 

 

§4 
 

 

1. Każdy powiat deleguje dwuosobowy zespół uczniów szkół ponadgimnazjalnych, który 

zmierzy się  z testem wiedzy o Unii Europejskiej. 

 

2. Uczniowie szkół gimnazjalnych, którzy zgłoszą swój udział w konkursie nie biorą udziału 

w teście wiedzy o Unii Europejskiej. Ocenie jury konkursowego będzie podlegać praca 

artystyczna (plastyczna) zgodna  z tematyką konkursu wykonana dowolną techniką 

nadesłana w  terminie  do 28.03.2014 

 

3. Zespołem uczniów z danego powiatu lub miasta na prawach powiatu, podczas każdego z 

etapów konkursu opiekuje się nauczyciel lub opiekun wytypowany przez zgłaszających do 

konkursu. 

 

4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie poprawnie wypełnionego formularza  

udziału w konkursie, który stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, do dnia 28.03.2014 r.  

( liczy się data stempla pocztowego) na adres Organizatora Konkursu: 

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 

ul. Traugutta 5, 

58-100  Świdnica 

 

 

5. Organizatorzy prześlą drogą e-mailową potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia. 

 



 

IV. Przebieg i zasady  konkursu 
 

                                                                                                                     §5 
 

1. Konkurs będzie składał się z dwóch etapów:  

a) I etap - test wiedzy, 

b) II etap - finał dla 4 najlepszych zespołów. Wyłonienie zwycięzcy pracy 

artystycznej – gimnazjalisty, reprezentanta powiatu. 

 

2. Etap I konkursu  odbędzie się 15 kwietnia 2014r. we Wrocławiu, w Dolnośląskim 
Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 12 dla Niesłyszących i 
Słabosłyszących im. Marii Grzegorzewskiej , ul. Dworska 8 o godzinie 10.30 a 
zakończy się o 11.15. 

 

3. Przed przystąpieniem do I etapu konkursu uczniowie wchodzący w skład 
poszczególnych zespołów zobowiązani będą do okazania dokumentu ze zdjęciem, 
potwierdzającego, że w dniu konkursu są reprezentantami powiatu lub miasta na 
prawach powiatu. 

 

4. W I etapie zespoły przystąpią do testu - test będzie składał się z 30 pytań 
jednokrotnego wyboru, na którego wspólne rozwiązanie 2 osobowe zespoły uczniów 
będą miały 45 minut. 

 

5. Po zakończeniu I etapu - testu wiedzy, ogłoszona zostanie przerwa, podczas której jury 
konkursu wyłoni 4 najlepsze zespoły. 

 

6. W trakcie przerwy na sprawdzanie testu, uczniowie uczestniczący w konkursie zostaną 
zaproszeni na poczęstunek a następnie  na  zwiedzanie stadionu. 

 

7. W przypadku, gdy zespoły w I etapie uzyskają jednakową liczbę punktów, 
uniemożliwiającą wyłonienie 4 najlepszych zespołów kwalifikujących się do finału - 
zostanie przeprowadzona dogrywka. 

 

8. Wszystkie zespoły, które wezmą udział w dogrywce, odpowiedzą pisemnie na jedno 
takie samo pytanie. 

 

9. Dogrywka będzie powtarzana tak długo, aż doprowadzi do wyłonienia 4 zespołów, 
przechodzących do finału. 

 

10. O wyborze zespołów, które uzyskały I, II, III, IV miejsce, zakwalifikowanych do finału, 
zdecyduje punktacja z testu wiedzy i ewentualnie punktacja z dogrywki zatwierdzona 



przez jury konkursu. 
 

11. Decyzja jury konkursu będzie ostateczna. 
 

§6 
 

1. Finał konkursu odbędzie się w tym samym dniu o godzinie 12.30 . 

2. W finale konkursu udział wezmą 2 osobowe zespoły uczniów, o których mowa w §5 

pkt.10, które zmierzą się z  nowymi zadaniami.  
 

3. Punkty uzyskane w I etapie konkursu zostają zachowane i doliczone do punktów 
uzyskanych przez zespoły w finale konkursu, 

 

4. Finał konkursu ma formę teleturnieju, w którym odpowiedzi na pytanie udzielał będzie 
zespół, który najszybciej zgłosi się do odpowiedzi. 

 

5. Błędna odpowiedź na pytanie da szansę na odpowiedź pozostałym zespołom i będzie 
eliminowała zespół, który się  pomylił, z udziału w następnym pytaniu. 

 

6. Ta sama procedura będzie eliminowała każdy zespół udzielający błędnej odpowiedzi. 
 

7. Runda finałowa powtarzana będzie do czasu wyłonienia zwycięzcy konkursu i ustalenia 
kolejności miejsc wywalczonych przez uczestników (od I do IV). 

 

8. Autorami pytań testowych I etapu oraz zadań sprawdzających wiedzę w finale konkursu 
są pracownicy ZSP  w Świdnicy. 

 

9. Zadania konkursowe w obu etapach konkursu skonstruowane zostaną w oparciu o 
zakres treści zawartych w Zagadnieniach , które stanowią Załącznik nr 2 do regulaminu. 

 

10. Podczas pisania testu wiedzy w I etapie oraz rozwiązywania zadań w finale konkursu 
uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania następujących zasad: 

 

 Uczestnicy nie mogą korzystać z żadnych pomocy naukowych (książkowych, 
elektronicznych), 

 

 Wszyscy uczestnicy konkursu muszą pozostać na swoim miejscu do końca 
przewidzianego przez jury czasu pisania testu, 

 

 Uczestnicy, którzy złamią wymienione zasady, będą wykluczeni z dalszego udziału w 
konkursie przez osoby pilnujące prawidłowego przebiegu konkursu, 

 

 W swojej ocenie jury będzie brało pod uwagę liczbę uzyskanych punktów. Nieczytelne 



zapisy będą interpretowane na niekorzyść uczestnika i liczone jako błąd, 
 

 

§7 
 

l. Nagrody przewidziane są dla zespołów, które zdobędą największą liczbę punktów, dla 

reprezentantów powiatu oraz  autorów wyróżnionych prac artystycznych. Wszystkie 

zespoły, które wezmą udział w konkursie otrzymają dyplomy uczestnictwa, 

 

2. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w dniu finału, 

 

3. Organizatorzy umożliwią wgląd do własnej pracy konkursowej w terminie późniejszym, 

ustalonym i podanym oficjalnie przez jury w trakcie konkursu, 

 

4. Organizatorzy konkursu nie zwracają kosztów przejazdu, 

 

5. Wraz z przystąpieniem do konkursu uczestnik automatycznie wyraża zgodę na 

przetwarzanie swoich danych osobowych przez ZSP w celu prowadzenia dokumentacji i 

rozliczenia konkursu (zgodnie z aktualnie obowiązującą ustawą o ochronie danych 

osobowych), 

 

6. Udział w konkursie jest dobrowolny i oznacza pełną akceptację wszystkich postanowień 

regulaminu. 

 

 

 

§8 
 

l. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do ewentualnych zmian w regulaminie. 

 

2. W sprawach nie uregulowanych Regulaminem konkursu decyduje każdorazowo 

Przewodniczący jury konkursu. 

 

 

 



 

 

Załącznik Nr 1 

 

Formularz zgłoszeniowy do konkursu pt. 

"Polska, Polacy, Dolnoślązacy...10 lat w Unii 

Europejskiej" 

 

Zgłaszam udział reprezentantów powiatu 

 

 

(nazwa powiatu) 

w konkursie pt. "Polska, Polacy, Dolnoślązacy...10 lat w Unii Europejskiej" 

 

l. Dane o powiecie 

l.  Nazwa  ............................................................................................................................  . 

 

 

2. Rodzaj ................................................................................................................................. . 

 

 

3. Adres  ............................................................................................................................ .. 

 

 

4. Tel./faks .................................................................................................................................... . 

 

 

5. e-mail........................................................................................................................................ . 

 

II.    Dane uczniów – reprezentantów powiatu 

 

1. Imię i nazwisko , szkoła ponadgimnazjalna 
................................................................................................................ 

 

2. Imię i nazwisko, szkoła ponadgimnazjalna 



..................................................................................................................... 
 

3. Imię i nazwisko, gimnazjum ( autor pracy artystycznej) 
 

……………………………………………………………………………………. 

 

II.   Opiekun zespołu uczniów 

1.  Imię i nazwisko ........................................................................................................................  . 

 

 

2. tel./faks ..................................................................................................................................... . 

 

 

3. e-mail ........................................................................................................................................ . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(pieczątka szkoły) (pieczątka  i podpis dyrektora  szkoły) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                 
 

Załącznik Nr 2 

ZAGADNIENIA 

I etap- test  

1. HISTORIA UNII EUROPEJSKIEJ 

2. SYMBOLE UNII EUROPEJSKIEJ 

3. KRAJE CZLONKOWSKIE W UE I ICH TOZSAMOŚĆ 

4. INSTYTUCJE WSPOLNOT I UE 

5. UNIA GOSPODARCZO- WALUTOWA. WSPÓLNA WALUTA EURO. 

6. TRAKTATY I PODSTAWY PRAWNE  UE 

7. STRUKTURY UE 

8. POLSKA I DOLNY ŚLASK W UE 

9. BUDŻET UNII EUROPEJSKIEJ  

 

Strony internetowe poświęcone tematyce unijnej: 

np. http://europa.eu.int  

Dostępne pozycje encyklopedyczne, przewodniki , leksykony. 

 

 

 

                                                                       II etap- - finał  

CIEKAWOSTKI Z DZIEDZINY: 

A)LITERATURA 

B) FILM 

C) MUZYKA I TAŃCE NARODOWE  

D) KULINARIA 

E) SPORT 

F) ARCHITEKTURA I MALARSTWO 

G) WALORY PRZYRODNICZE 

H) POPULARNE KRESKÓWKI 

 

http://europa.eu.int/


 

 

 

 

 

 

Program: 

 

1. Rejestracja uczestników  w punkcie informacyjnym  9.30 – 10.00 w  Dolnośląskim Specjalnym 

Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Marii 

Grzegorzewskiej , ul. Dworska 8 10.30 -11.15 Test ( I etap) 

2. 11.30 – 12.30 zwiedzanie stadionu we Wrocławiu 

3. 12.30 – Finał  

a) Pokaz filmu nakręconego przez uczniów LO SMS  

b) Powitanie  gości 

c) Przedstawienie jury oraz wyników obrad ( wyróżnienia w konkursie plastycznym, 

przedstawienie najlepszych drużyn , zwycięzców testu) 

d) II etap ( konkurencje na scenie ) 

e) Prezentacja powiatów 

f) Ogłoszenie wyników – wręczenie nagród 

g) Zaproszenie na wystawę i poczęstunek 

  

 


