
                                         

REGULAMIN KONKURSU WIEDZY O UNII EUROPEJSKIEJ 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne: 

§ 1. 

1) Organizatorem Konkursu jest Gimnazjum nr 23 oraz XII Liceum Ogólnokształcące im. 

Marii i  Georga Dietrichów w Olsztynie. 

2) Współorganizatorem Konkursu jest Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct Olsztyn i 

Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza. 

§ 2. Celem Konkursu jest: 

 popularyzacja idei integracji i wiedzy o Unii Europejskiej wśród uczniów Gimnazjum 

nr 23 oraz XII Liceum Ogólnokształcącego. 

 rozwijanie zainteresowań dotyczących szeroko rozumianej problematyki europejskiej; 

 kształtowanie umiejętności korzystania z różnorodnych źródeł, dotyczących 

problematyki europejskiej; 

§ 3. 

1) Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie Klas II Gimnazjum nr 23 oraz  uczniowie 

klas I XII Liceum Ogólnokształcącego im. Marii i Georga Dietrichów. 

2) Uczniowie zgłaszają swój udział w Konkursie indywidualnie do szkolnego organizatora- 

Bogumiły Sikorskiej do dnia 1.12.2016 r. 

3) Laureatami Konkursu zostają osoby, które uzyskały z testu (i odpowiedzi ustnej w 

przypadku II etapu) najwyższą liczbę punktów.  

 

 



Rozdział II 

Struktura i przebieg Konkursu: 

§ 4. 

1) Konkurs składa się z następujących etapów: 

 Etap I - polegający na rozwiązaniu testu wiedzy o Unii Europejskiej. 

 Etap II - W przypadku uzyskania przez uczestników I etapu jednakowej liczby 

punktów, uniemożliwiającej wyłonienie I, II i III miejsca w konkursie.  

Etap II będzie polegał na przeprowadzeniu dodatkowej rundy konkursowej, podczas której 

uczestnicy będą udzielali odpowiedzi ustnej na 3 losowe pytania. Jeśli pomimo udzielenia 

odpowiedzi na dodatkowe pytania nie wyłoniono zwycięzcy, uczestnicy etapu udzielają 

odpowiedzi na zmianę do pierwszego błędu. 

2) Etap I oraz  II odbywają się w Gimnazjum nr 23 i XII Liceum Ogólnokształcącym. 

Szczegółowe komunikaty na temat poszczególnych etapów będą ukazywały się na stronie 

szkoły i na tablicy szkolnych ogłoszeń. 

§ 5. Poszczególne etapy Konkursu będą odbywały się w następujących terminach: 

 Etap I test – dnia 02.12.2016 r. 

 Etap II finał Konkursu – 06.12.2016 (jeśli zaistnieje konieczność). 

§ 6. Harmonogram ogłaszania wyników z poszczególnych etapów: 

 Etap I – ogłoszenie wyników nastąpi dnia 05.12.2016 r. 

 Etap II – ogłoszenie wyników dodatkowej rundy konkursowej nastąpi dnia 06.12.2016 

r.  

 

Rozdział III 

Komisja Konkursowa: 

§ 7. 

1) W celu przeprowadzenia Konkursu powołuje się Komisję Konkursową, zwaną dalej 

,,Komisją”. 

2) W skład Komisji wchodzą: 

 Bogumiła Sikorska – Przewodniczący; 

 Krystyna Bem – członek; 



 Przedstawiciel Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct Olsztyn i Warmińsko-

Mazurskiej Izby Rolniczej. 

§ 8. 

1) Do zadań Komisji należy przeprowadzenie Konkursu oraz czuwanie nad jego 

prawidłowym przebiegiem. 

2) Przewodniczący Komisji kieruje pracami Komisji oraz ogłasza wyniki Konkursu. Do 

zadań przewodniczącego Komisji, należy także prowadzenie dokumentacji związanej z 

pracami Komisji, w tym sporządzanie protokołów wyników oraz list potwierdzenia odbioru 

nagród.  

3) W przypadku czasowej niemożności wykonywania obowiązków przez Przewodniczącego 

Komisji, wyznacza on swojego zastępcę spośród pozostałych członków Komisji. 

 

Rozdział IV 

Nagrody: 

§ 9. Osoby, które uzyskają najwyższy wynik w I etapie Konkursu lub w przypadku 

identycznego wyniku w II etapie (po dogrywce) otrzymają: 

1) za zajęcie 1, 2 i 3 miejsca – dyplomy laureatów Konkursu oraz nagrody rzeczowe. 

2) za udział – dyplomy uczestników Konkursu oraz drobne upominki. 

 

Rozdział V 

Postanowienia końcowe: 

§ 10. 

1) Wyniki Konkursu zatwierdzone przez Komisję Konkursową są ostateczne. 

2) Organizatorowi konkursu przysługuje wyłączne prawo rozstrzygania sporów powstałych 

w trakcie konkursu oraz do dokonywania wykładni i interpretacji niniejszego Regulaminu.  

§ 11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu przed 

rozpoczęciem konkursu. 

§ 12. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków 

Regulaminu Konkursu. 

 

 


