Konkurs wiedzy o państwach Unii Europejskiej „ Jeden z dwunastu”

Regulamin konkursu wiedzy o państwach Unii Europejskiej
„JEDEN Z DWUNASTU”
§1
Organizator Konkursu
Organizatorem Konkursu jest Młodzieżowa Rada Miasta Ząbkowice
Śląskie przy współpracy z Fundacją Dobrych Działań.
Patronat honorowy nad Konkursem objęli:
Pan Marcin Orzeszek – Burmistrz Ząbkowic Śl.
Pani Lidia Geringer de Oedenberg – posłanka do Parlamentu
Europejskiego,
§2
Cele konkursu:
a) Popularyzacja wiedzy o Unii Europejskiej,
b) Współzawodnictwo i integracja młodzieży z różnych szkół
w Gminie Ząbkowice Śl.,
c) Rozwijanie zainteresowań dotyczących szeroko rozumianej
problematyki europejskiej.
§3
Uczestnicy Konkursu
a) Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych Gminy Ząbkowice Śl. , którzy do dnia 30 kwietnia
2016 r. ukończą 15 lat.
b) Kandydaci zgłaszają swój udział w konkursie do dnia 21.03.2016 r.
poprzez szkołę do której uczęszczają lub drogą elektroniczną na adres:
mrmzabkowice@wp.pl
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c) Formularz zgłoszeniowy stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu
Konkursu, formularze można odebrać w sekretariatach szkół lub pobrać
ze strony www.zabkowiceslaskie.pl
d) Liczba uczestników w konkursie szkolnym jest nieograniczona.
e) Uczestnikiem konkursu nie może być członek Młodzieżowej Rady
Miasta Ząbkowice Śl. oraz osoby bezpośrednio zaangażowane
w organizację Konkursu.
§4
Przebieg konkursu
Konkurs składał się będzie z 2 etapów:
1. Etap 1:
Konkurs wewnątrzszkolny w formie testu składającego się z 40 pytań
zamkniętych. Czas wyznaczony na rozwiązanie testu - .
a. W ramach etapu wewnątrzszkolnego zostanie wyłonionych 12
uczestników, którzy przejdą do etapu drugiego (po 2 osoby z każdej
szkoły).
b. W przypadku remisu punktowego w danej szkole, uniemożliwiającego
wyłonienie finalistów Konkursu, zostanie rozegrana „dogrywka” ustna
pomiędzy Uczestnikami przeprowadzona przez Organizatora Konkursu.
c. W przypadku, gdy z danej szkoły do Konkursu nie zgłosi się żadna
osoba, liczba osób przechodzących do etapu drugiego w pozostałych
szkołach zostanie powiększona o 1 osobę. W pierwszej kolejności
zwiększona zostanie liczba uczestników w szkołach ponadgimnazjalnych.
2. Etap 2:
Konkurs międzyszkolny, w którym 12 wyłonionych w pierwszym etapie
Uczestników będzie walczyć o wejście do ścisłego Finału. Konkurs
będzie miał formę podobną do teleturnieju „ Jeden z dziesięciu”.
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Zadaniem uczestników będzie udzielanie prawidłowych odpowiedzi na
zadawane przez prowadzącego pytania. Etap będzie trwał do czasu
wyłonienia finalistów turnieju.
Do Finału Konkursu zostaną zakwalifikowane 3 osoby, które walczyć
będą o I, II i III miejsce.
Finał Konkursu przebiegał będzie analogicznie jak konkurs
międzyszkolny, uczestnicy będą udzielali odpowiedzi ustnych na
zadawane przez prowadzącego pytania.
§5
Terminarz Konkursu
08 marca 2016 – Ogłoszenie Konkursu w Szkołach oraz na stronie
www.zabkowiceslaskie .pl
21 marca 2016 - Termin zgłaszania uczestnictwa w Konkursie
31 marca 2016 – Rozegranie Etapu wewnątrzszkolnego
07 kwietnia 2016 – Ogłoszenie wyników I Etapu na tablicach ogłoszeń
MRM w szkołach, na stronie www.zabkowiceslaskie.pl oraz na profilu
MRM.
22 kwietnia 2016 godz. 10.00 – Finał Konkursu - Ząbkowicki Ośrodek
Kultury Sala Widowiskowa Ząbkowice Śl. Rynek 24
§6
Komisja Konkursowa
W skład Komisji Konkursowej w każdej szkole, wejdą osoby zaproszone
przez Organizatora Konkursu, na Etapie Wewnątrzszkolnym – 3 osoby,
w Finale Konkursu – 4-5 osób.

§7
Nagrody
1. Nagroda Główna za zajęcie I miejsca w Finale Konkursu – wyjazd do
Parlamentu Europejskiego - nagroda ufundowana przez Panią Lidię
Geringer de Oedenberg – posłankę do Parlamentu Europejskiego,
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2. Nagroda za zajęcie II miejsca – tablet.
3. Nagroda za zajęcie II miejsca - słuchawki.
Wszyscy Uczestnicy II Etapu otrzymają nagrody okolicznościowe.
§8
Postanowienia końcowe
1. Uczestnictwo w konkursie wiąże się z wyrażeniem zgody
na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia
1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926
z późn. zm). Dane osobowe uczestników konkursu wykorzystywane będą
w zakresie realizacji Konkursu, wyłonienia laureatów konkursu,
publikacji wyników poszczególnych etapów Konkursu, przyznania
nagród oraz w celach promocyjnych. Uczestnicy mają prawo wglądu do
swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do utrwalania i publikacji wizerunku
Uczestników Konkursu w celach informacyjno – promocyjnych oraz
dokumentacji Konkursowej. Każdy z Uczestników składa w tym celu
stosowne oświadczenie przy zgłoszeniu do konkursu.
3. Sprawy nieregulowane niniejszym regulaminem są rozstrzygane przez
Organizatora Konkursu.
4. Wyniki konkursu zatwierdzone przez Komisję Konkursową
są ostateczne.
5. W sprawie ewentualnych pytań i niejasności prosimy o kontakt z:
- Młodzieżową Radą Miasta – Michał Jednak – email:
mrmzabkowice@wp.pl
- Fundacją Dobrych Działań - Bożena Wójcicką tel. 606333989 email.
bowojcicka@gmail.com
- UMiG Ząbkowice Śl. - Anna Marcinków tel. 748165329
email.anna.marcinkow@zabkowiceslaskie.pl
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6. Radni MRM w poszczególnych szkołach odpowiedzialni za realizację
Konkursu:
Koordynator Konkursu – Michał Jednak LO Ząbkowice Śl. kl. I
Liceum Ogólnokształcące – Szymon Szymański kl. II
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 – Paulina Przybylska, Natalia
Nowicka
Gimnazjum Publiczne nr 1 – Weronika Łyskawa kl. I
Gimnazjum publiczne nr 2 – Aleksandra Sierka kl. II
OHP – Szymon Laurecki
Cech Rzemiosł Różnych - Sebastian Waliszewski

Młodzieżowa Rada Miasta
Ząbkowice Śl.

Ząbkowice ŚL. 08.03.2016
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KARTA ZGŁOSZENIOWA

Załącznik nr1 - wzór

Konkurs Wiedzy o państwach Unii Europejskiej
„JEDEN Z DWUNASTU”

1. Imię i Nazwisko Uczestnika Konkursu
……………………………………………………………………………………………………
2.Adres zamieszkania
……………………………………………………………………………………………………
3. Data urodzenia ………………………………..
4. Kontakt ( telefon, email) ……………………………………………………………………..
5. Nazwa i adres szkoły
…………………………………………………………………………………………………..
6. Dane kontaktowe rodziców/ opiekunów
…………………………………………………………………………………………………..
7. Oświadczenia:

a. Akceptuję warunki zawarte w Regulaminie Konkursu.
b. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu moich danych osobowych zawartych
w dokumentach zgłoszeniowych w zakresie prowadzenia i realizacji Konkursu zgodnie z Ustawą z dn. 29
sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm).
c. Wyrażam zgodę na podawanie mojego imienia i nazwiska do publicznej wiadomości w związku
z udziałem w w/w Konkursie, we wszystkich informacjach o Konkursie i jego wynikach.
d. Wyrażam zgodę na utrwalanie i wykorzystanie mojego wizerunku przez organizatorów Konkursu
w celach informacyjnych i sprawozdawczych Konkursu (zdjęcia, materiał filmowy z przebiegu Konkursu).

…………………………………….
data i podpis Uczestnika
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w Konkursie Wiedzy o Unii Europejskiej „ Jeden z Dwunastu”
organizowanym przez Młodzieżową Radę Miasta Ząbkowice Śl., wyrażam zgodę na przetwarzanie jego
danych osobowych w celu realizacji Konkursu i publikację jego wizerunku związaną z realizacją Konkursu.

…………………………………….
data i podpis Rodzica/ Opiekuna
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