
 

EUROQUIZZ – Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej i Regionach Partnerskich, 
temat przewodni: „Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich” 

Zasady uczestnictwa 

 

Nazwa szkoły.................................................................................................... 

Nauczyciel odpowiedzialny za projekt..............................................................  

Klasa.................................................................................................................  

Liczba uczniów w grupie...................................................................................  

Nazwiska i imiona wszystkich uczniów w grupie  

…………………………………………………………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………………………….  

Telefon kontaktowy do nauczyciela.................................................................  

E-mail...............................................................................................................  

 
Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas pierwszych i drugich szkół 

ponadgimnazjalnych województwa opolskiego, dla klas pierwszych i drugich 

liceów Kraju Środkowoczeskiego, dla klas drugich liceów Regionu Burgundii-

Franche-Comté i dla klas jedenastych i dwunastych liceów Nadrenii – 

Palatynatu. Składa się z pytań ogólnych dotyczących Unii Europejskiej, 

Regionów Partnerskich oraz własnego regionu. 



Konkurs jest przeznaczony dla uczniów wszystkich typów szkół 
ponadgimnazjalnych. 
Konkurs jest adresowany do grup złożonych maksymalnie 10 uczniów – ilość 
grup z danej klasy, szkoły jest nieograniczona. Zastrzeżenie – 1 uczeń może być 
wskazany tylko w 1 grupie !  
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do rozstrzygnięcia Konkursu na zasadach 
przez nich ustalonych, bez prawa odwołania.  
Odpowiedzi należy przesyłać w terminie do dnia 15 marca 2019 r. (decyduje 
data stempla pocztowego) na adres :  
 
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego,  
Departament Edukacji i Rynku Pracy,  
ul. Piastowska 14  
45-082 Opole  
z dopiskiem « EUROQUIZZ »  
lub osobiście w siedzibie Departamentu: 
Opole, ul. Piastowska 17 II piętro, p. 204 (budynek Instytutu Śląskiego –  
tel. 77/4467841) 
 
Zwycięzcy zostaną poinformowani listownie.  
Nagrody są identyczne dla wszystkich czterech regionów, biorących udział               

w konkursie : pierwszą nagrodą jest trzydniowy pobyt w Brukseli dla zwycięskiej 

grupy, który ma na celu spotkanie się młodych ludzi z Kraju Środkowoczeskigo, 

Burgundii-Franche-Comté, Nadrenii – Palatynatu i Województwa Opolskiego 

oraz poznanie instytucji europejskich. Grupa maksymalnie może liczyć                         

10 uczniów i 2 nauczycieli – w tym nauczyciel anglojęzyczny (łącznie 12 osób)  

 
Data wręczenia nagrody (może ulec zmianie) – piątek 12 kwietnia 2019 r. – 
Sala Konferencyjna Orła Białego Sejmiku Województwa Opolskiego na 
Ostrówku, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole.  
 
Data planowanego pobytu w Brukseli : 5 – 7 czerwca 2019 r. Szczegóły 

podane zostaną na spotkaniu w dniu 12 kwietnia br. 

 


