„Zjednoczeni w różnorodności”
REGULAMIN KONKURSU
„SANOK W UNII EUROPEJSKIEJ”

I . Celem konkursu jest:
Popularyzacja idei integracji i wiedzy o Unii Europejskiej wśród uczniów szkół
gimnazjalnych oraz rozwijanie zainteresowań dotyczących szeroko rozumianej problematyki
europejskiej.
II . Adresaci konkursu
Adresatami konkursu są uczniowie gimnazjów z terenu Miasta Sanoka. W każdym Gimnazjum
zostanie wyłonionych trzech uczniów, którzy otrzymają najwyższą ilość punktów w Teście
Wiedzy o Unii Europejskiej.
III. Terminy
Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są w terminie 16.05.2016r. do 20.05.2016r. u
nauczyciela odpowiedzialnego za przeprowadzenie konkursu na terenie szkoły.
Konkurs odbędzie się 25.05.2016 r. o godzinie 10.00 w każdym z Gimnazjum w Sanoku.
1) Zgłoszenia dokonywane po terminie nie będą rozpatrywane.
2) Uczestnicy wyrażają zgodę na udział w konkursie poprzez podpisanie formularza
zgłoszeniowego. Brak pisemnej zgody na udział w konkursie spowoduje odrzucenie
zgłoszenia.
3) Za prawdziwość informacji zamieszczonych w formularzu zgłoszeniowym
odpowiedzialność ponoszą zgłaszający uczestników.
IV. Organizatorzy
Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego Tomasza Poręby
Burmistrz Miasta Sanoka
V. Tematyka i wymagania:
Tematyka konkursu dotyczy ogólnej wiedzy o krajach Unii Europejskiej, symbolach
i instytucjach Unii, zakresie jej działania.
VI. Przebieg konkursu:
1. Test Wiedzy o Unii Europejskiej:
1) Uczestnicy odpowiadają pisemnie na 30 pytań dotyczących Unii Europejskiej.

2) Za poprawną odpowiedź na pytanie można otrzymać 1 punkt.
2. Literatura i materiały:
Informacje dotyczące UE:
1) Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN
2) Podręczniki do Wiedzy o Społeczeństwie dla gimnazjum
3) Informacje na http://europa.eu/index_pl.htm
4) Informacje na http://europa.eu/index_pl.htm
1) Zakończenie konkursu.
Uroczyste zakończenie Konkursu odbędzie się 7 czerwca 2016r. w Urzędzie Miasta w
Sanoku.
2) Nagrody:
Główna nagrodą dla trzech pierwszych miejsc w każdej szkole w „Teście Wiedzy o Unii
Europejskiej” jest trzydniowy wyjazd do Brukseli i wizyta w siedzibie Parlamentu
Europejskiego. Sponsorem nagród jest Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego Tomasza
Poręby.

3) Zgłoszenia do konkursu:
Uczniowie wszystkich klas gimnazjum zgłaszają się pisemne według załączonego wzoru do
nauczycieli odpowiedzialnych za przeprowadzenie konkursu w ich szkołach – ilość
zgłoszonych uczniów – nieograniczona.

VII. Postanowienia końcowe
1) Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie
danych osobowych uczestników na potrzeby organizacji konkursu, w tym publikowania
wyników na stronach internetowych. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich
danych, do ich poprawiania oraz do żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych.
Żądanie zaprzestania przetwarzania swoich danych jest jednoznaczne z rezygnacją
z udziałuw Konkursie.
2) Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów
prawnych wyrażoną na piśmie.
3) Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu z przyczyn od
niego niezależnych.

ZGODA RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH) NA UDZIAŁ DZIECKA
W KONKURSIE
„SANOK W UNII EUROPEJSKIEJ”

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ........................................................................
(imię i nazwisko)

w Konkursie „SANOK W UNII EUROPEJSKIEJ”
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych
mojego dziecka (imienia, nazwiska, klasy i nazwy szkoły oraz miejscowości
zamieszkania) w celach wynikających z organizacji konkursu zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz.
833 z późn..zm.).

............................................................................................
Miejscowość i data

………...........................................................................................
Podpisy rodziców (opiekunów prawnych) uczestnika konkursu

