
 

REGULAMIN KONKURSU 

WIEDZY O UNII EUROPEJSKIEJ 

POD PATRONATEM PANI POSEŁ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 

KRYSTYNY ŁYBACKIEJ 
 

1. Organizator 

Organizatorem konkursu jest Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Długosz Królewski”. 

2. Cele konkursu 

- pogłębianie wśród uczniów szkół gimnazjalnych wiedzy nt. Unii Europejskiej, 

- kształtowanie tożsamości narodowej uczniów, 

- uświadomienie znaczenia Unii Europejskiej jako organizacji pozapaństwowej, 

- rozbudzanie u młodzieży gimnazjalnej zainteresowania problematyką europejską oraz rozwijanie 

wiedzy na temat miejsca Polski w procesie integracji europejskiej.  

3. Tematyka konkursu/ zakres tematyczny. 

- historia Unii Europejskiej, 

- idea integracji europejskiej w perspektywie historycznej, 

- geneza i rozwój Unii Europejskiej, 

- instytucje Unii Europejskiej, 

- ojcowie i symbole Unii Europejskiej, 

- struktury Unii Europejskiej, 

- traktaty unijne, 

- unia gospodarczo – walutowa – wspólna waluta – euro, 

- polityka gospodarcza i regionalna Unii Europejskiej, 

- kraje członkowskie Unii Europejskiej, ich stolice i flagi, 

- języki urzędowe w krajach Unii Europejskiej, 

- Polska w strukturach unijnych, 

- korzyści i koszty wynikające z przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, 

- geneza i rozwój LGD Stowarzyszenia „Długosz Królewski”, 

- struktura oraz forma działalności Stowarzyszenia „Długosz Królewski”, 

- realizowane działania i procedura naborów wniosków o przyznanie pomocy w Stowarzyszeniu 

„Długosz Królewski”, 

- ogólna wiedza geograficzna, historyczna i kulturowa na temat krajów członkowskich. 



 

 

Pytania konkursowe zostaną opracowane w oparciu o: 

1) Informacje zawarte na stronie internetowej https://europa.eu/european-union/about-eu_pl 

2) Przewodnik po Unii Europejskiej. Dick Leonard, Przekład: Aldona i Witold Matuszyńscy. 

Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa 2003 

3) Zasady funkcjonowania Unii Europejskiej. M. Witkowska. Wydawnictwa Akademickie i 

Profesjonalne, Wydanie pierwsze, Warszawa 2008 

4) Kompendium Wiedzy Unii Europejskiej. Redakcja Naukowa E. Małuszyńska, B. Gruchman. 

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005 

5) Lokalną Strategię Rozwoju Stowarzyszenia „Długosz Królewski” (dokument dostępny na 

stronie www.dlugoszkrolewski.org.pl ). 

4. Warunki uczestnictwa w konkursie. 

Konkurs skierowany jest dla uczniów szkół gimnazjalnych objętych obszarem działania LSR, tj. 

gminy Brzeziny, Błaszki, Szczytniki oraz Sieroszewice: 

a) Gimnazjum w Brzezinach, 

b) Publiczne Gimnazjum w Błaszkach, 

c) Gimnazjum w Gruszczycach, 

d) Gimnazjum w Kalinowej, 

e) Zespół Szkół  w Iwanowicach, 

f) Zespół Szkół w Stawie, 

g) Zespół Szkół w Szczytnikach, 

h) Zespół Szkół  w Marchwaczu, 

i) Zespół Szkół w  Radliczycach, 

j) Zespół Szkół w Sieroszewicach, 

k) Zespół Szkół w Wielowsi.  

Udział w konkursie należy zgłaszać składając wypełnione karty zgłoszenia w sekretariacie szkoły, 

odpowiedniej dla każdej placówki, do której uczęszcza uczeń, przez opiekuna ucznia. Druki kart 

zgłoszenia dostępne będą w sekretariacie szkoły. Karty zgłoszenia należy składać w sekretariatach 

szkoły do 17 marca br. W pierwszym etapie (eliminacje gminne) udział może wziąć nieograniczona 

liczba uczniów z danej szkoły.  

 

 

https://europa.eu/european-union/about-eu_pl
http://www.dlugoszkrolewski.org.pl/


 

5. Zasady i przebieg konkursu. 

I etap – wewnątrzszkolne eliminacje.  

I etap konkursu odbędzie się 31 marca 2017 r. o godz. 10:00, równocześnie we wszystkich szkołach, 

na terenie każdej z gmin, odpowiednio: na terenie Gminy Brzeziny w budynku Gimnazjum w 

Brzezinach, na terenie Gminy i Miasta Błaszki w budynku Gimnazjum w Błaszkach, na terenie 

Gminy Szczytniki w budynku Zespołu Szkół w Marchwaczu, na terenie Gminy Sieroszewice w 

budynku Zespołu Szkół w Sieroszewicach.  

Uczestnicy zostaną odpowiednio rozmieszczeni w wyznaczonej sali i otrzymają test pisemny, 

składający się z 30 pytań otwartych i zamkniętych, na którego rozwiązanie przewidziano 50 min. 

Maksymalna liczba punktów, możliwych do zdobycia przez uczestnika w I etapie wynosi 50 84 

punktów/y.  

Nad sprawnym przebiegiem konkursu czuwać będzie 2 – osobowe jury, które zbierze i oceni testy. 

Wyniki zostaną ogłoszone w tym samym dniu przez jury, po sprawdzeniu testów. Pięciu najlepszych 

uczniów z danej gminy, którzy otrzymali największą liczbę punktów przechodzą do II etapu. 

W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów przez kilku uczniów, o przejściu do kolejnego 

etapu decydować będzie dogrywka. Na wypełnienie zadania dogrywkowego przeznaczone będzie 15 

minut, do finału przechodzi osoba, która uzyska największą liczbę punktów. W przypadku 

jednakowej ilości punktów w dogrywce, decydować będzie kolejność oddanych prac. W momencie, 

gdy prace zostaną oddane w jednakowym czasie do finału kwalifikują się osoby o takich samych 

najwyższych wynikach. 

Po zakończeniu eliminacji szkolnych, jury ogłasza listę laureatów I etapu konkursu. Komisja 

sporządza protokół eliminacji szkolnych.  

Nad sprawnym przebiegiem eliminacji czuwać będzie jury w składzie: 

Gimnazjum w Brzezinach 

1. Małgorzata Bloch – Przewodnicząca jury 

2. Dariusz Wawrzyniak – Członek jury 

Zespół Szkół w Sieroszewicach 

1. Zbigniew Słodowy – Przewodniczący jury 

2. Magdalena Pietrzak – Członek jury 

Zespół Szkół w Marchwaczu 

1. Karolina Figas – Przewodnicząca Jury 

2. Iwona Dębicka – Członek jury 

 



 

Gimnazjum w Błaszkach 

1. Paweł Siwak – Przewodniczący jury 

2. Ewelina Kij – Członek jury 

 

II etap – finał 

II etap odbędzie się 24.04.2017 r. o godz. 10:00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w 

Brzezinach. Uczniowie zakwalifikowani do II etapu przystąpią do rozwiązania testu pisemnego, 

składającego się z 35 pytań otwartych i zamkniętych. Na rozwiązanie testu przewidziano 60 min. 

Nad sprawnym przebiegiem konkursu czuwać będzie 5 osobowe jury, które zbierze i oceni testy. 

O zajęciu trzech pierwszych miejsc decydować będzie ilość uzyskanych punktów.  

Organizator jest zobowiązany do zapewnienia uczestnikom warunków umożliwiających 

samodzielność odpowiedzi. 

W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów przez kilku uczniów, decydować będzie 

dogrywka. Na wypełnienie zadania dogrywkowego przeznaczone będzie 15 minut, do finału 

przechodzi osoba, która uzyska największą liczbę punktów.  W dogrywce, przy równej liczbie 

punktów decydować będzie kolejność oddanych prac. W momencie, gdy prace zostaną oddane w 

jednakowym czasie sumowane są punkty z obu etapów konkursowych. W przypadku dalszego 

nierozstrzygnięcia o wyniku finału decyduje losowanie.   

6. Nagrody 

I miejsce – puchar, dyplom, medal, nagrody książkowe. 

II miejsce – puchar, dyplom, medal, nagrody książkowe. 

III miejsce – puchar, dyplom, medal, nagrody książkowe. 

Wszyscy finaliści otrzymają pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe. 

Nagrody główne dla trzech zwycięzców finału zostaną ufundowane przez Lokalną Grupę Działania 

Stowarzyszenie „Długosz Królewski” oraz Poseł do Parlamentu Europejskiego Krystynę Łybacką. 

Wszyscy uczestnicy II etapu otrzymają nagrodę w postaci wyjazdu studyjnego do Warszawy oraz 

pamiątkowe dyplomy oraz materiały promocyjne. 

 

7. Uwagi końcowe 

1. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady przeprowadzenia 

konkursu. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zamieszczenia w Internecie imion, nazwisk, zdjęć oraz 

informacji o laureatach Konkursu. 



 

3. Arkusze testów nie zostaną udostępnione osobom postronnym. 

4. Wyniki testów zostaną ogłoszone w formie liczbowej, wyłącznie jury posiadać będzie wgląd do 

uzupełnionych arkuszy. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Konkursu. 

6. W sytuacjach nieobjętych niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.  

7. Wszelkich informacji na temat konkursu udziela Biuro Stowarzyszenia „Długosz Królewski” 

pod numerem telefonu 62 769 82 22 lub 508 331 886 oraz mailowo: 

biuro@dlugoszkrolewski.org.pl  

 

Wszystkie informacje na temat 

Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej 

będą na bieżąco dostępne na stronie internetowej 

www.dlugoszkrolewski.org.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dlugoszkrolewski.org.pl/


 

Załącznik nr 1: FORMULARZ ZGŁOSZENIA 

 

Szkoła: 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 
                                          (pełna nazwa szkoły z adresem, nt. telefonu, aktualny adres email) 

 

 

 

zgłasza do udziału w V edycji Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej następującą osobę: 

……………………………………………………………………………………………..... 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 
                                                          (imię i nazwisko, adres zamieszkana, wiek, klasa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………….. 

(imię i nazwisko opiekuna) 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………….. 

(podpis Dyrektora Szkoły) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 2: ZGODA RODZICÓW/OPIEKUNÓW NA PRZETWARZANIE DANYCH 

OSOBOWYCH 

 

- zgoda opiekuna prawnego (rodzica) autora testu na przetwarzanie i publikację danych osobowych: 

„Wyrażam zgodę na podawania do wiadomości publicznej imienia i nazwiska mojego/mojej syna/córki  

w związku z udziałem w V edycji Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej, we wszelkich ogłoszeniach, 

zapowiedziach i informacjach o tym konkursie i jego wynikach.  

Wyrażam również zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych 

umieszczonych w zgłoszeniu, w zakresie prowadzenia i realizacji konkursu. Jednocześnie oświadczam, 

że jestem świadoma/y dobrowolności podania danych oraz, że zostałam/em poinformowana/y o prawie 

wglądu do podanych danych oraz możliwości ich poprawienia” 

 

……………………………………………………………………………………………………………... 

(data i czytelny podpis opiekuna prawnego (rodzica) autora testu) 

- zgoda opiekuna prawnego (rodzica) autora testu na udział w konkursie  

„Wyrażam zgodę na udział w V edycji Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej organizowanym  przez 

Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Długosz Królewski” oraz na wykorzystanie testu w 

działalności Stowarzyszenia. 

 

……………………………………………………………………………………………………………... 

(data i czytelny podpis opiekuna prawnego (rodzica) autora testu) 

- oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem konkursu 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem konkursu oraz akceptuję jego warunki. 

 

……………………………………………………………………………………………………………... 

(data i czytelny podpis opiekuna prawnego (rodzica) autora testu) 

- oświadczenie 

Wyrażam zgodę na publikację wizerunku mojego dziecka, w/na* 

 

……………………………………………………………………………………………………………... 

(data i czytelny podpis opiekuna prawnego (rodzica) autora testu) 

 

 

*w: wydawnictwach, materiałach marketingowych, na stronach internetowych. 


