
REGULAMIN KONKURSU 

Międzyszkolny Konkurs Wiedzy 

Unia Europejska - „Wspólnota Państw i Obywateli” 

 

§1 

Postanowienia ogólne 

Organizatorem konkursu jest Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie oraz Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych im. Prof. Czesława Majorka w Ryglicach. 

Konkurs jest adresowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Tarnowskiego. 

§2 

Cele konkursu 

Celem konkursu jest przybliżenie uczniom problematyki państw Unii Europejskiej, organów władz 

zarządzających Unią i roli obywatela mającego pośredni wpływ na jej obraz i funkcjonowanie. 

§3 

Zasady uczestnictwa 

W konkursie uczestniczą uczniowie indywidualnie ( maksymalnie trzy osoby) reprezentujący dane 

szkoły. 

Zgłoszenia uczestnictwa należy przesłać do ZSP Ryglice na adres: 33-160 Ryglice ul. Tarnowska 23  

(tel. 14  652 10 08)  z dopiskiem Konkurs - Unia Europejska lub mailem szkola@zspryglice.pl   

w terminie do dnia 19.05.2017. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko ucznia, klasę oraz 

opiekuna, z którym uczeń lub uczniowie przyjadą. Organizator nie pokrywa kosztów przejazdu 

związanych z konkursem. 

§4 

Przebieg konkursu 

Konkurs odbędzie się 24 maja 2017  o godz.10.00 w sali nr 4 Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  

w Ryglicach. Przewidywany czas trwania konkursu 2 godziny (test 1 godzina + poprawa i wręczenie 

nagród) 

Konkurs będzie miał formę testu wiedzy, obejmującego proces integracji Europy po II wojnie 

światowej , powstałe urzędy unijne i ich zadania, oraz formy aktywności obywateli państw 

członkowskich. Czas na rozwiązanie testu - 45 min. Za każdą poprawną odpowiedź przyznawane będą 

punkty, a ich suma wyznaczy kolejność laureatów. Przy tej samej liczbie punktów będzie decydował 

czas oddania pracy.  Poprawą testów zajmie się komisja wyłoniona z opiekunów uczniów przybyłych 

na konkurs ( będzie poprawiany według otrzymanego klucza). 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronach internetowych organizatorów najpóźniej do trzech 

dni po jego zakończeniu. 

§5 

Postanowienia końcowe 

Organizatorzy przewidują drobne upominki dla uczestników, a w formie nagrody dla laureatów, 

sponsorowany wyjazd do siedziby Unii Europejskiej w Brukseli.  

Organizator z ramienia  Samorządowego Centrum Edukacji i Zespołu Szkół Ponadgimazjalnych   - 

Jacek Chodań.                                                                  
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