REGULAMIN KONKURSU

IV Konkurs Wiedzy o Parlamencie Europejskim
"Młodzi ludzie mogą i muszą brać udział w budowie nowej Europy,
wnosząc wkład swych aspiracji i ideałów, nauki i pracy, twórczości i wielkodusznego oddania."

Jan Paweł II

1. Organizator konkursu
Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Mikołaja
Kopernika w Siedlcach oraz Biuro Krajowe Poseł do Parlamentu Europejskiego
Julii Pitery. Współorganizatorem konkursu jest Wojewódzki Urząd Pracy
w Warszawie Filia w Siedlcach.

2. Adresaci konkursu
1. Konkurs jest adresowany do wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych
w Siedlcach.
2. Uczestnik konkursu przystępując do konkursu akceptuje warunki niniejszego
regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu
przeprowadzenia konkursu oraz zamieszczania informacji i wizerunku na stronach
internetowych oraz w mediach a także poda imię, nazwisko, adres, wiek, telefon i
e-mail do kontaktu, nazwę szkoły do której uczęszcza.
3. Z konkursu wyłączeni są pracownicy Organizatora i członkowie ich rodzin
(wstępni, zstępni, małżonek, rodzeństwo).
4. Udział w konkursie mogą wziąć wszystkie osoby pełnoletnie i osoby niepełnoletnie
(wszystkie osoby posiadają zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na wzięcie
udziału w Konkursie – załącznik nr 1 i 2).

3. Cele konkursu
1. Konkurs ma na celu:
• przybliżenie uczniom historii i działalności Parlament Europejskiego oraz
polskich przedstawicieli w Parlamencie Europejskim;
• propagowanie wśród młodzieży wiedzy na temat Unii Europejskiej i Parlamentu
Europejskiego;
• zachęcenie młodzieży do odnalezienia własnej europejskiej tożsamości;
• promowanie uczestnictwa w pozalekcyjnych formach zajęć, jako szansy na
rozwijanie swoich zainteresowań;
• ułatwienie młodzieży otwarcie się na świat oraz rozwój osobisty przez
promowanie języków obcych;
• doskonalenie umiejętności wykorzystania w praktyce zdobytych informacji;

•
•
•

kształtowanie umiejętności zdrowego współzawodnictwa;
rozwijanie umiejętności komunikacji w języku angielskim;
doskonalenie zdolności autoprezentacji.

4. Zasady organizacyjne konkursu
1. Zgłoszenia do udziału w konkursie do 30 stycznia 2018 roku do godziny 15:00
- osobiście w sekretariacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Siedlcach, ul. Krystyny Osińskiej 8.
2. Konkurs odbywać się będzie w dwóch etapach:
1) pisemnym – test wyboru składający się z pytań otwartych i zamkniętych
(wyłoni do 20% wszystkich osób biorących udział w konkursie,
jednocześnie nie więcej niż 10 osób, które przejdą do etapu II)
2) ustnym – uczestnicy przedstawią przygotowaną wcześniej przez siebie
prezentację multimedialną w języku angielskim na temat „Kim chcę
zostać? Gdzie chcę żyć i pracować w przyszłości?” Prezentacja
uczestnika nie może przekraczać 15 minut. W zadaniu istotne jest aby
kreatywnie pokazać swoją wizję osobistej przyszłości. Dostrzec swój
potencjał. Pokazać swoje pasje i zainteresowania oraz marzenia i cele, które
pragnie się zrealizować. Zmieniający się rynek pracy, zwłaszcza ze względu
na wszechobecną cyfryzację sprawia, że pojawiają się nowe zawody
i możliwości pracy w globalnym świecie, może uczestnik dostrzega szansę
w związku z tym, jeśli tak – proszę to pokazać. Cenne w zadaniu będzie
również zaprezentowanie możliwości wynikających z członkostwa Polski
w UE w zakresie rozwoju osobistego i zawodowego, w tym zwłaszcza
w zakresie swobody przemieszczania się i podejmowania wykształcenia lub
pracy.
3. I etap konkursu odbędzie się 2 lutego 2018 roku o godz. 9:00
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Mikołaja Kopernika
w Siedlcach. Wyniki I etapu zostaną ogłoszone do 16 lutego 2018 roku na
stronie organizatorów i współorganizatora.
4. II etap konkursu odbędzie się 23 marca 2018 roku o godz. 11:00 w siedzibie
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie Filia w Siedlcach, przy
ul. Pułaskiego 19/21 w sali 118. Wyniki II etapu zostaną ogłoszone po
prezentacji wszystkich uczestników w tym samym dniu i opublikowane na
stornie organizatorów do 30 marca 2018 roku.

5. Forma konkursu
Test pisemny:
1. Test składał się będzie z 20 pytań (15 zamkniętych i 5 otwartych).
2. Czas przeznaczony na napisanie testu – 45 minut.

Zagadnienia obejmują:
1. Historia Parlamentu Europejskiego.
2. Struktura Parlamentu Europejskiego
3. Funkcjonowanie Parlamentu Europejskiego
4. Skład Parlamentu Europejskiego
5. Kompetencje Parlamentu Europejskiego.
Prezentacja – kryteria oceny:
1. Zgodność z tematem.
2. Umiejętności posługiwania się językiem angielskim (poprawna dykcja, płynność
wymowy, różnorodność słownictwa).
3. Oryginalna i pomysłowa forma prezentacji.
4. Dobre wykorzystanie czasu na prezentację (maks. 15 minut) – prezentacja
powinna efektywnie wypełnić możliwie cały posiadany przez uczestnika czas, a
więc nie powinna być zbyt krótka i nie powinna przekraczać maksymalnego limitu
czasu.

6. Warunki uczestnictwa w konkursie
1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie się do nauczyciela
koordynującego konkurs w danej szkole wypełniając załącznik 1 do Regulaminu
oraz załącznik 2 do Regulaminu.
2. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie zainteresowane szkoły potwierdzają przez
dostarczenie wypełnionej Karty Zgłoszenia Szkoły do 30 stycznia 2018 roku do
godziny 15:00 (osobiście w sekretariacie).
3. Istnieje możliwość sprawdzenia poprawnego odtworzenia prezentacji
u Organizatora przed II etapem konkursu.
4. Ilość uczestników z poszczególnej szkoły – max. 20 osób.

7. Jury
1. Nad prawidłowością przebiegu I etapu Konkursu czuwać będzie wyłoniona
komisja, w skład której wejdą reprezentanci 3 Organizatorów – koordynatorzy
sprawnej organizacji rywalizacji.
2. Laureatów Konkursu podczas II etapu wyłoni komisja konkursowa w składzie:
- Julia Pitera - Posłanka do Parlamentu Europejskiego (w sytuacji wyjątkowej –
w zastępstwie - Paweł Trojanowski - asystent krajowy Posłanki)
- Jolanta Duk – Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Mikołaja
Kopernika w Siedlcach lub upoważniona osoba
- Piotr Karaś - Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie Filia
w Siedlcach
- Renata Kulik – koordynator i nauczyciel języka angielskiego
- Tomasz Borkowski – nauczyciel wiedzy o społeczeństwie i historii

8. Nagrody i rozstrzygnięcie konkursu
1. Laureaci konkursu (6 osób o najwyższej punktacji) nagrodzeni zostaną przez
Julię Piterę – Posła do Parlamentu Europejskiego wizytą studyjną w Parlamencie
Europejskim, w Brukseli, w odrębnie wskazanym terminie, (wyjazd autokarowy –
czterodniowy) oraz otrzymają Dyplomy i certyfikaty uczestnictwa w Konkursie.
2. Imiona i nazwiska laureatów konkursu będą ukazywały się na stronie internetowej
Organizatorów
www.zsp2siedlce.pl,
www.juliapitera.pl,
wupwarszawa.praca.gov.pl.
3. Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej w konkursie telefonicznie lub pocztą
elektroniczną. Ponadto lista wszystkich laureatów konkursu zostanie ogłoszona na
stronie internetowej Organizatorów www.zsp2siedlce.pl, www.juliapitera.pl,
wupwarszawa.praca.gov.pl.
4. W terminie odbycia wizyty studyjnej w Parlamencie Europejskim koszty
ewentualnego dojazdu do Warszawy i powrotu z Warszawy laureat pokrywa
samodzielnie.
5. Każdy uczestnik konkursu formy pisemnej otrzymuje bezpłatny pakiet konkursowy
oraz certyfikat uczestnictwa.

9. Postanowienia końcowe
1. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Jury i Organizator.
2. W rywalizacji nie mogą uczestniczyć zwycięzcy II etapu poprzednich edycji
konkursu nagrodzeni wyjazdem studyjnym do Brukseli.
3. Uczestnik zezwala na wykorzystywanie i przetwarzanie w bazie danych informacji
osobowych zawartych w Karcie Zgłoszenia oraz wyraża zgodę na publikację
swojego wizerunku oraz przygotowanej prezentacji w działaniach informacyjnych
związanych z realizacją konkursu.
4. Wszelkich informacji dotyczących konkursu udziela koordynator Renata Kulik
(nauczyciel z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Siedlcach pod numerem
telefonu 25 794 36 20 lub mailowo renata-kulik@tlen.pl)

Załącznik 1 do Regulaminu
Karta Zgłoszenia do udziału w IV Konkursie Wiedzy o Parlamencie Europejskim
organizowanym przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Siedlcach
Dane szkoły:
Pełna nazwa:
……………………….……………..…………………………...………………………………
………………………………………….……………………………………………………….
Adres:
…....................................................................................................................................
Telefon: …..……………………………………..……………………………………………..
Dane uczestnika:
Imię i nazwisko:
…....................................................................................................................................
Telefon: …………………………………………………………...……………………………
E-mail: ………………………………………………………………………………………....
Klasa: ………………………………………………………………………………………….
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego:
…………………………………………………………………………………………………..
Telefon: ………………………………………………………………………………………...
……………………………………

………………………………..

Podpis Dyrektora Szkoły

Podpis opiekuna

Załącznik nr 2 do Regulaminu
Zgoda rodzica (opiekuna prawnego) na udział dziecka
w IV Konkursie Wiedzy o Parlamencie Europejskim

I.

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka (imię i nazwisko):
..............................................................................................................................…
w IV Konkursie Wiedzy o Parlamencie Europejskim.

II. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych
osobowych mojego dziecka (imienia, nazwiska, klasy i nazwy szkoły oraz
miejscowości

zamieszkania,

numeru

telefonu,

adresu

emaila)

w celach

wynikających z organizacji konkursu zgodnie ustawą o ochronie danych
osobowych z dnia 17 czerwca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 101 poz. 926).

..........................................

.................................................................

Miejscowość i data:

Podpis rodzica
(opiekuna prawnego) uczestnika konkursu

