
 

                                                                                                                                                

REGULAMIN  

„KONKURSU WIEDZY O SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM” 

 

I Informacje ogólne 

 

1. Organizatorem „Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym”, zwanego dalej „Konkursem”, jest Zarząd 

Województwa Opolskiego. 

2.  Koordynatorem Konkursu jest Departament Edukacji i Rynku Pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Opolskiego przy współpracy Departamentu Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Opolskiego, Uniwersytetu Opolskiego oraz Opolskiego Kuratorium Oświaty. 

 

II Cele Konkursu 

 

1. Zasadniczym celem Konkursu jest szerzenie idei społeczeństwa obywatelskiego i systemu wartości 

demokratycznych. Organizatorowi Konkursu zależy na zainteresowaniu młodzieży wiedzą o samorządzie, 

przygotowaniu do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym oraz utrwaleniu tożsamości gmin, powiatów                     

i województwa. 

2. Bieżąca edycja ma również na celu zachęcenie młodzieży do spojrzenia na otaczający świat, w kontekście 15 lat 

Polski w Unii  Europejskiej oraz 20 lat demokracji. 

 

III Uczestnicy Konkursu 

 

1. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie i uczennice szkół podstawowych (klasy VII i VIII) oraz gimnazjalnych 

(klasa III) dla młodzieży, znajdujących się na terenie Województwa Opolskiego. 

2. Uczestnicy i uczestniczki Konkursu powinni posiadać wiedzę z zakresu problematyki samorządu terytorialnego, 

w tym własnej gminy, powiatu i województwa; wykazać się umiejętnościami wyciągania wniosków, łączenia 

faktów i zdarzeń, a także analizy tekstu źródłowego; orientować się tematyce dotyczącej Unii Europejskiej,                   

w kontekście 15 lat obecności Polski w UE oraz 20 lat demokracji. 

3. Uczestnicy niepełnoletni biorą udział w Konkursie pod opieką rodzica, opiekuna prawnego lub upoważnionego 

nauczyciela. 

 

 

 

 

 

IV Przebieg Konkursu 

 



 

1. Konkurs jest realizowany w dwóch etapach. 

2. ETAP I - eliminacje szkolne, organizowane przez dyrektorów szkół, którzy ustalają formę tego etapu.  

a) Dyrektor szkoły zgłasza do eliminacji wojewódzkich maksymalnie dwóch uczniów z danej szkoły. 

b) Przyjmowanie zgłoszeń kończy się z dniem 07 maja 2019 roku – decyduje data wpływu do urzędu.  

3. ETAP II - FINAŁ WOJEWÓDZKI, przeprowadzany przez Komisję Konkursową w dwóch częściach:  

a) CZĘŚĆ I – PISEMNA – TEST dla wszystkich zgłoszonych uczestników. 

Test składa się z 30 pytań, a na jego rozwiązanie przeznaczone jest 40 minut. Za każdą prawidłowo zaznaczoną 

odpowiedź uczestnik uzyskuje 1 punkt. Maksymalna ilość punktów do zdobycia w części pisemnej wynosi 30 pkt. 

b) Test pisemny rozpocznie się 17 maja 2019 roku o godz. 900, w Sali Orła Białego Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Opolskiego przy ulicy Ostrówek 1 w Opolu.  

c) CZĘŚĆ II – USTNA, dla uczestników którzy w części pisemnej zajęli 10 pierwszych miejsc (na podstawie 

największej liczby przyznanych punktów). Przy czym osoby z taką samą ilością punktów są liczone następująco: 

jeżeli miejsca 1-3 uzyskały 3 osoby z jednakową liczbą punktów, to zajmują one ex aequo miejsce 1,                      

a osoba z kolejną punktacją zajmuje miejsce 2, itd. 

d)  Część ustna rozpocznie się niezwłocznie po wyłonieniu uczestników, o których mowa w pkt. c. 

e)  Każdy z uczestników części ustnej losuje zestaw trzech pytań i odpowiada na dwa spośród nich, wybrane przez 

siebie. Całkowity czas przewidywany na odpowiedź wynosi do 10 minut. 

f) Uczestnik części ustnej przedstawia także przygotowaną przez siebie prezentację o gminie, w której mieszka. 

Czas przeznaczony na prezentację o gminie wynosi do 5 minut. 

4. Zwycięzcą Konkursu zostaje uczestnik, który uzyskał łącznie z części ustnej i pisemnej finału największą liczbę 

punktów. 

5. W Konkursie nie przewiduje się równorzędnych nagród. W przypadku, gdy więcej niż jeden uczestnik uzyska taką 

samą ilość punktów, która kwalifikuje do uzyskania tytułu laureata (miejsca od 1 do 6), uczestnicy z tą samą 

liczbą punktów odpowiadają przed Komisją ustnie na jedno dodatkowe pytanie, wybrane przez przedstawicieli 

Komisji, która rozstrzyga o zajętym miejscu.  

 

V Komisja Konkursowa 

 

1. Finał wojewódzki Konkursu przeprowadza Komisja Konkursowa, powołana Zarządzeniem Marszałka 

Województwa Opolskiego.  

2. W skład Komisji Konkursowej wchodzą przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, 

Uniwersytetu Opolskiego oraz Opolskiego Kuratorium Oświaty. 

 

 

VI Nagrody 

 

1. Dla zwycięzców Konkursu zostaną przyznane trzy główne nagrody o wartości: 

a) I miejsce – 1.000 zł brutto, 



 

b) II miejsce –   800 zł brutto, 

c) III miejsce –  600 zł brutto. 

2. Uczestnicy, którzy po części ustnej zajęli miejsca od 4 do 6 otrzymują wyróżnienia. 

3. Uczestnicy, którzy zajęli miejsca od 1 do 3 oraz zdobyli trzy wyróżnienia (miejsca do 4 do 6) otrzymują tytuł 

laureata wojewódzkiego konkursu  

 

VII Zgłoszenia 

 

1. Zgłoszenia do udziału w finale wojewódzkim Konkursu należy dokonać za pomocą wypełnionej                                       

“Karty zgłoszenia”, stanowiącej załącznik do niniejszego regulaminu.  

2. Brak „Karty zgłoszenia” lub karta bez zgody rodzica/opiekuna uczestnika na udział w konkursie i/lub dotycząca 

przetwarzania danych osobowych nauczyciela bądź ucznia, powoduje niedopuszczenie uczestnika do udziału                 

w finale wojewódzkim Konkursu.  

3. Wypełnioną Kartę zgłoszenia, dla każdego uczestnika osobno, należy dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Opolskiego, z dopiskiem „Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym”, 

do dnia 07 maja 2019 r. (DECYDUJE DATA WPŁYWU DO URZĘDU) 

 

za pomocą poczty tradycyjnej na adres: 

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 

Departament Edukacji i Rynku Pracy 

ul. Piastowska 14, 45-082 Opole 

tel.: 77 44 67 841 lub 77 44 67 837; e-mail: dep@opolskie.pl 

 

lub doręczyć osobiście do siedziby Koordynatora Konkursu: 

Departament Edukacji i Rynku Pracy UMWO 

ul. Piastowska 17, 45-082 Opole (budynek Instytutu Śląskiego) 

II piętro pok. 204 – sekretariat 

tel.: 77 44 67 841 lub 77 44 67 837  

(osoba do kontaktu: p. Marta Felusiak). 

 

 

 

 

 

VIII Przetwarzanie danych osobowych 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.                           

Nr 679/2016 (Dz. Urz. Unii Europejskiej L119 z 04.05.2016) informuje się, iż: 



 

a) Administratorem danych osobowych uczniów ubiegających się o niniejszą nagrodę jest Marszałek 

Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole. 

b) Kontakt z Inspektorem Ochrony danych w UMWO możliwy jest pod numerem telefonu nr 77 541 64 50,                   

kom. 511 731 676 lub adresem e-mail: iod@opolskie.pl 

c) Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa art. 6 ust. 1 lit. c                 

i art. 9 ust. 2 lit. a – ogólnego rozporządzenia danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

d) Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych                

na podstawie przepisów prawa. 

e) Dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z JRWA. 

f) Pełnoletni kandydat lub jego rodzic/opiekun posiada prawo do żądania od administratora dostępu                            

do danych osobowych, prawo do ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. 

g) Pełnoletni kandydat lub jego rodzic/opiekun ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

h) Nauczyciel/opiekun posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do 

ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. 

i) Nauczyciel/opiekun ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

j) Podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa. 
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