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REGULAMIN KONKURSU DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWYWYCH I ŚREDNICH  

„ZJEDNOCZENI W EUROPIE” 

 

 

Cele konkursu 

Głównym celem konkursu jest pogłębienie i upowszechnienie wiedzy uczniów szkół 

podstawowych i ponadpodstawowych na temat członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii 

Europejskiej i historii Unii Europejskiej. Konkurs jest wydarzeniem wpisującym się w obchody 

15. rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.  

 

Zasady konkursu 

 

1. Konkurs organizowany jest w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 

2017-2022.  

2. Organizatorem konkursu jest Wojewoda Lubelski z siedzibą w Lublinie przy  

ul. Spokojnej 4, 20-914 Lublin. Partnerem konkursu jest Regionalny Ośrodek Debaty 

Międzynarodowej z siedzibą w Lublinie przy ul. Rynek 18, 20-111 Lublin. 

3. Konkurs trwa od 2 września 2019 roku do 8 listopada 2019 roku.  

4. Konkurs przeprowadza komisja konkursowa wyłoniona przez Wojewodę Lubelskiego 

w porozumieniu z partnerem projektu Regionalnym Ośrodkiem Debaty 

Międzynarodowej w Lublinie. 

5. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych 

wszystkich typów, znajdujących się na terenie województwa lubelskiego. Konkurs ma 

charakter zespołowy. W skład zespołu wchodzi od 2 do 4 uczniów oraz opiekun – 

nauczyciel z danej szkoły.  

Z danej szkoły może brać udział maksymalnie trzy drużyny.  

6. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie pracy w terminie do dnia 21 

października 2019 roku. 
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7. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie formularza zgłoszeniowego, 

stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

 

 

Organizacja konkursu 

1. Konkurs będzie składał się z dwóch etapów: szkolnego i wojewódzkiego.  

2. Etap szkolny polega na przygotowaniu w zespołach pod opieką nauczyciela projektu 

edukacyjnego, którego tematyka dotyczy historii Unii Europejskiej, bądź członkostwa 

Polski w Unii. Praca może obrać formę: 

 Plakatu; 

 Grafiki komputerowej; 

 Scenki filmowej; 

 Flash mob’u zapisanego na nośniku pamięci; 

 Reklamy w formie graficznej/filmowej;  

 Audycji radiowej; 

 Zdjęć; 

 Utworu słownego;  

 lub inną formą artystyczną. 

3. Prace konkursowe należy przesłać do dnia 21 października 2019 roku. Prace należy 

przesyłać na adres mailowy bjanik@lublin.uw.gov.pl lub dostarczyć osobiście na biuro 

podawcze Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie przy ul. Spokojnej lub 

przesłać na adres Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, ul. Spokojna 4, 20-914 

Lublin z dopiskiem KONKURS ZJEDNOCZENI W EUROPIE. Decyduje data wpływu 

do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie. 

4. Komisja złożona z przedstawicieli Wojewody Lubelskiego oraz Regionalnego Ośrodka 

Debaty Międzynarodowej w Lublinie oceni prace konkursowe do dnia 23 października 

2019 r.  

5. Laureatami pierwszego etapu zostanie dziesięć zespołów z najwyższą liczbą punktów 

w każdej z kategorii tj. kategorii szkół podstawowych i kategorii szkół 

ponadpodstawowych.  
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6. Laureaci etapu szkolnego zostaną poinformowani o wynikach konkursu do dnia 25 

października 2019 roku.  

7. Do etapu wojewódzkiego kwalifikacje uzyskają laureaci etapu szkolnego w kategorii 

szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych.  

8. Każdy z członków zespołu będącego laureatem pierwszego etapu otrzyma nagrody 

rzeczowe o wartości nieprzekraczającej 200 zł.  

9. Etap drugi konkursu odbędzie się między 4 a 8 listopada 2019 roku.  

10. Etapem drugim dla laureatów w kategorii szkół podstawowych będzie gra miejska 

zorganizowana na terenie m. Lublin. Motywem przewodnim gry będzie członkostwo 

Polski w Unii Europejskiej. Drużyna, która w najkrótszym czasie rozwiąże zadanie 

zwycięży.  

11. Etapem drugim dla laureatów w kategorii szkół ponadpodstawowych będzie udział  

w rozgrywce pokoju zagadek. Motywem przewodnim pokoju będzie historia Unii 

Europejskiej.  Drużyna, która w najkrótszym czasie rozwiąże zagadkę zwycięży. 

12.  Każdy z członków trzech najlepszych (zwycięskich, które w najkrótszym czasie 

rozwiązały zadanie) zespołów w etapie drugim w obu kategoriach szkolnych otrzyma 

nagrody rzeczowe o wartości: 

1. Miejsce – do 1000 zł 

2. Miejsce – do 500 zł 

3. Miejsce do 300 zł. 

13. Nagrody w Konkursie fundowane są przez Organizatora, a środki pieniężne pochodzą 

z Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022.  

14. Nagroda nie podlega wymianie, w szczególności na ekwiwalent pieniężny czy na inną 

nagrodę rzeczową. 

15. Wręczenie nagród laureatom pierwszego etapu oraz zwycięzcom drugiego etapu w obu 

kategoriach szkolnych odbędzie się na Gali Finałowej zorganizowanej w Lubelskim 

Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie w terminie podanym przez Organizatora.  

 

 

 

 



4 
 

Komisja konkursowa 

16. Prace konkursowe pierwszego etapu konkursu ocenianie będą przez komisję 

konkursową złożoną z przedstawicieli Wojewody Lubelskiego i Regionalnego Ośrodka 

Debaty Międzynarodowej w Lublinie.  

17. Komisja wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego i Sekretarza. 

18. Przewodniczący kieruje pracą Komisji Konkursowej, ustala miejsce i terminy obrad 

oraz harmonogram prac. 

19. Sekretarz Komisji Konkursowej odpowiada za stronę organizacyjną obrad, w tym za 

obsługę dokumentacyjną. 

20. Komisja Konkursowa obraduje na posiedzeniach zamkniętych. 

21. Prace będą oceniane na podstawie następujących kryteriów: 

- zgodność z tematyką i celami konkursu 

- oryginalność 

- wartość merytoryczna 

- wartość estetyczna 

- atrakcyjność metod i techniki pracy. 

22. Każdy z członków Komisji przydziela pracom punkty w skali 1-5 dla każdego ze 

wskazanych kryteriów. Całkowita suma punktów stanowi ocenę pracy konkursowej. 

23. W przypadku równej sumy punktów prac, o przyznaniu tytułu laureata pierwszego 

etapu zadecyduje przeprowadzone głosowanie wśród członków komisji.  

24. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

 

Dane osobowe 

1. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane: 

a) adres e-mail, 

b) imię i nazwisko, 

c) wiek, 

d) nazwa szkoły; 

e) klasa. 
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2 . Prace zwycięzców konkursu wraz z danymi autorów (imię, nazwisko, klasa, szkoła oraz 

imię i nazwisko opiekuna – nauczyciela) mogą zostać opublikowane na stronach 

Organizatora, Partnera Konkursu oraz w mediach społecznościowych na podstawie 

odrębnej zgody.  

3. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzców jest 

Lubelski Urząd Wojewódzki z siedzibą w Lublinie przy ul. Spokojnej 4, 20-914 Lublin. 

Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych 

rozporządzeniem ogólnym o ochronie danych osobowych1. Klauzula informacyjna danych 

osobowych stanowi załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu. 

 

 

Postanowienia końcowe: 

1. Przekazując prace na konkurs, grupy uczniowskie zgadzają się na ekspozycję prac  

w trakcie Gali Finałowej oraz w mediach społecznościowych Lubelskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Lublinie i Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej  

w Lublinie.  

2. Autorzy zgadzają się na publikowanie zwycięskich prac na stronie internetowej 

Organizatora oraz Partnera Konkursu, w mediach społecznościowych oraz na 

ekspozycjach stałych.  

3. Biorąc udział w konkursie, uczestnicy akceptują jego regulamin.  

4. Uczestnicy konkursu w terminie wyznaczonym do złożenia pracy konkursowej 

zobowiązani są dostarczyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na nieodpłatne 

przeniesienie praw autorskich na Organizatora Konkursu. Wzór oświadczenia stanowi 

załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. 

5. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie internetowej Lubelskiego 

Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie oraz Regionalnego Ośrodka Debaty 

Międzynarodowej w Lublinie.  

                                                           
1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 
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6. Przekazując pracę na konkurs, uczestnicy potwierdzają, że wyrażają zgodę na zasady 

zawarte w niniejszym regulaminie i zapoznali się z klauzulą informacyjną danych 

osobowych. 

7. Biorąc udział w konkursie uczestnicy akceptują jego regulamin. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do: 

a) zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów 

prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie 

Konkursu. 

b) Nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac, 

c) Rozstrzygania w kwestiach nieregulowanych postanowieniami regulaminu. 

d) O wszelkich zmianach w regulaminie uczestnicy zostaną niezwłocznie 

poinformowani przez organizatora.  

9. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału  

w nim uczestnika Konkursu, w szczególności odmówić mu przyznania Nagrody, jeżeli 

podjął w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie działalności sprzecznej  

z Regulaminem.  

10. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie 

przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

11. Integralną część regulaminu stanowią załączniki: 

a) Załącznik nr 1 – formularz zgłoszeniowy; 

b) Załącznik nr 2 – oświadczenie o wyrażeniu zgody na nieodpłatne przeniesienie praw 

autorskich na Organizatora Konkursu.  

c) Załącznik nr 3 – klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych 

d) Załącznik nr 4 – zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 
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Kontakt 

 

Wszelkie pytania na temat konkursu prosimy kierować bezpośrednio do koordynatora 

konkursu: 

 

Bartosz Janik 

Pełnomocnik Wojewody Lubelskiego ds. Programu Wieloletniego 

NIEPODLEGŁA na lata 2017–2022 

e-mail: bjanik@lublin.uw.gov.pl 
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