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REGULAMIN KONKURSU 

„Wiesz – wygrywasz! Polska prezydencja w Radzie UE” 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Konkurs „Wiesz – wygrywasz! Polska prezydencja w Radzie UE” realizowany jest w ramach projektu pt. 
„Świętokrzyskie działa na rzecz polskiej prezydencji”. 

2. Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Kielcach działające w ramach Fundacji Rozwoju Demokracji 
Lokalnej, realizuje projekt „Świętokrzyskie działa na rzecz polskiej prezydencji”. 

3. Projekt realizowany jest przy wsparciu partnerów: 
- Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego 

- Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli 

4. Projekt realizowany jest w ramach dotacji na wykonanie zadania publicznego: „Informacja  
o Prezydencji Polski w Radzie UE”. 

5. Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 
6. Zasięg terytorialny konkursu – województwo świętokrzyskie. 
7. Okres realizacji konkursu: od 01.09.2011 r. do 30.11.2011 r. 
8. Niniejszy regulamin określa kryteria uczestnictwa w konkursie. 
9. Biurem konkursu/projektu jest siedziba Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej, ul. Bodzentyńska 

44a, 25-308 Kielce. 
§ 2  

Uczestnicy konkursu 

1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół gimnazjalnych z terenu całego województwa 
świętokrzyskiego. 

2. Do udziału w konkursie może zostać zgłoszony 3 osobowy zespół uczniów oraz nauczyciel – opiekun. 
§3 

Założenia konkursu 

1. Celem konkursu jest promowanie polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej wśród młodzieży 

gimnazjalnej.  

2. Konkurs będzie odbywał się w dwóch etapach:  

a) I – szkolnym  

b) II – wojewódzkim 

§4 

I etap- szkolny 

1. Etap szkolny konkursu opierać się będzie na dwóch zadaniach do przygotowania w 3 osobowym zespole. 

2. Dwa zadania do przygotowania: 

a) praca literacka - opracowanie do wyboru: wiersza, fraszki, rymowanki lub ody promującej 

prezydencję  

b) przygotowanie plakatu promującego polską prezydencję 
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3. Plakat powinien być wykonany samodzielnie w dowolnej technice (malarstwo, rysunek, grafika, techniki 

mieszane, collage) w formacie nie mniejszym niż A3.  

§ 5 

Dokumenty rekrutacyjne 

1. Dokumentem rekrutacyjnym będzie formularz zgłoszeniowy do konkursu, który należy przedłożyć 
w formie wydruku wypełnionego komputerowo lub odręcznie, czytelnym pismem wraz z pracami. 

2. Wszystkie rubryki w formularzu zgłoszeniowym powinny być wypełnione. 
§ 6 

Złożenie prac konkursowych 

1. Składanie prac konkursowych rozpocznie się 01.09.2011r.i trwać będzie do 10.10.2011 r.  
2. Regulamin konkursu wraz z formularzem zgłoszeniowym zostanie udostępniony na stronie 

www.rcie.kielce.pl.  
3. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego na właściwym druku  

i dostarczenie go wraz z pracą literacką i plakatem w wyznaczonym terminie do biura konkursu. 
4. Prace oraz formularz zgłoszeniowy można złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty lub kuriera.  
5. W przypadku przesłania prac za pośrednictwem poczty, za datę wpłynięcia pracy uznaje się datę 

potwierdzenia wpływu do biura projektu. 
6. Prace oraz formularz zgłoszeniowy można składać osobiście w godzinach pracy biura projektu, tj. od 

poniedziałku do piątku w godzinach: 8.30 – 16.30.  
7. Prace oraz formularz zgłoszeniowy, złożone po terminie zakończenia rekrutacji, nie będą podlegać ocenie. 

§ 7 

Kwalifikacja kandydatów do II etapu konkursu 

1. Do II etapu – wojewódzkiego, zostanie zakwalifikowanych 5 zespołów po 3 osoby z gimnazjów z terenu 
województwa świętokrzyskiego. 

2. Komisja oceni prace według ustalonych kryteriów i zdecyduje o zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu 
konkursu.  

3. W skład Komisji wejdą znawcy tematyki prezydencji oraz osoby odpowiedzialne w województwie za 
koordynację działań związanych z polską prezydencją. 

4. Posiedzenie Komisji odbędzie się do dnia 16.10.2011r. 
§ 8 

Kryteria oceny złożonych prac 

1. Komisja Oceniająca zwróci szczególną uwagę podczas oceny nadesłanych pracach na przekaz artystyczny 
oraz nowatorskie, ciekawe zaprezentowanie tematu prezydencji. 

§ 9 

Ogłoszenie wyników I etapu - szkolnego 

1. Lista szkół zakwalifikowanych do II etapu konkursu zostanie zamieszczona na stronie www.rcie.kielce.pl.  
2. Informacja o wynikach zostanie przekazana listownie wszystkim zakwalifikowanym zespołom 

uczniowskim. 
§ 10 

II etap - wojewódzki 
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1. II etap – wojewódzki, odbędzie się w Kielcach w ustalonym terminie, między 1 a 30 listopada 2011r. 
2. W etapie wojewódzkim będzie uczestniczyć 3 osobowa reprezentacja szkoły oraz „grupa wsparcia” do 12 

osób, która będzie dopingowała reprezentację swojej szkoły podczas gali finałowej . 
3. Etap wojewódzki będzie podzielony na trzy części: 

a) część merytoryczną 
b) część artystyczną  
c) „co mam na myśli?” 

4. Część merytoryczna - 3 osobowe zespoły będą odpowiadać na wylosowane pytania otwarte, zamknięte  
i jednokrotnego wyboru, w sumie 3 rundy pytań. Pytania będą dotyczyć prezydencji, Rady Unii 
Europejskiej i Traktatu z Lizbony. 

5. Część artystyczna- zaprezentowanie scenki lub skeczu na temat polskiej prezydencji. W scence będzie 
mógł wziąć udział zespół uczestniczący w konkursie oraz członkowie ich „grupy wsparcia”.  

6. Występ artystyczny będzie punktowany na konto zespołu 3 osobowego.  
7. „Co mam na myśli” - zadanie polegać będzie na uzyskaniu jak największej ilości punktów za odgadnięcie 

właściwych odpowiedzi. Jedna osoba z zespołu słowami będzie musiała naprowadzić pozostałe dwie, 
w wyznaczonym czasie, na właściwe odpowiedzi, nie używając wyrazów będących odpowiedziami. 
Odpowiedzi będą dotyczyć np. krajów członkowskich UE czy osób związanych z integracją europejską. 
Za każdą prawidłową odpowiedź przyznany zostanie 1 punkt. 

8. Młodzież stanowiąca „grupę wsparcia” będzie mogła w wyznaczonym czasie zaprezentować swój doping  
i hasło motywujące uczestników do walki o nagrody. 

9. Wszystkie ,,grupy wsparcia,, zostaną nagrodzone gadżetami, a ta która zaprezentuje najlepszy doping 
otrzyma dodatkową pulę gadżetów. 

§11 

Wyłonienie i nagrodzenie zwycięzców w II etapie - wojewódzkim 

1. Nad prawidłowością przebiegu II etapu czuwać będzie Jury.  
2. W skład Jury wejdą znawcy tematyki prezydencji oraz osoby odpowiedzialne w województwie za 

koordynację działań związanych z polską prezydencją. 
1. Jury będzie odpowiedzialne za przyznawanie punktacji w poszczególnych konkurencjach. 
2. Na podstawie sumy punktów przyznanej przez Jury w poszczególnych konkurencjach zostanie przyznane:  

a) I miejsce 
b) II miejsce 
c) III miejsce  

3. W przypadku remisu zostanie zorganizowana dodatkowa runda pytań. 
4. Nagrody przewidziane w konkursie to dyplomy oraz nagrody rzeczowe: 

a) I miejsce - ebooki i gadżety  
b) II miejsce- mp4 i gadżety  
c) III miejsce- pendrive i gadżety  

3. Dla zespołów które nie zajęły miejsca w czołówce przewidziane zostały dyplomy oraz nagrody pocieszenia 
w postaci gadżetów. 

 


