
Regulamin Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej i Regionach Partnerskich 

EUROQUIZ  

 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Cele konkursu 

1) Wzbogacanie wiedzy na temat Unii Europejskiej i województwa opolskiego oraz jego 
regionów  partnerskich; 

2) Poznanie instytucji Unii Europejskiej; 
3) Rozwijanie zamiłowania do kultury, geografii, historii Europy; 
4) Rozwijania umiejętności poszukiwania wiedzy oraz umiejętności wiązania faktów; 
5) Poznanie  alternatywnych sposobów uczenia się i rozwijania pasji; 
6) Zachęcenie do pozytywnej rywalizacji; 
7) Kształtowanie umiejętności społecznych i pracy w grupie. 

 

2. Uczestnicy konkursu 

1) Uczestnikami konkursu są uczniowie regionów partnerskich Porozumienia 
Czterostronnego – Kraju  Środkowoczeskiego, Regionu Burgundii-Franche-Comté, 
Nadrenii – Palatynatu oraz Województwa Opolskiego.  

2) Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich szkół 
ponadpodstawowych województwa opolskiego.  

 
                                                                                       § 2 

Założenia organizacyjne 

 

1. Konkurs jest organizowany przez Radę Regionalną Burgundii-Franche-Comté przy współpracy 

regionów partnerskich i współfinansowany przez Samorząd Województwa Opolskiego.  

2. Tematyka konkursu jest określana co roku przez organizatorów. 

3. Konkurs jest adresowany do grup złożonych maksymalnie z 8 uczniów. Ilość grup z danej 
klasy, szkoły jest nieograniczona. Zastrzeżenie – 1 uczeń może być wskazany tylko                           
w 1 grupie. 

4. Zadaniem grupy jest udzielenie odpowiedzi na pytania konkursowe, dotyczące Unii 
Europejskiej i regionów partnerskich oraz województwa opolskiego. 

5. Dopuszcza się korzystanie ze wszystkich możliwych źródeł wiedzy. 
6. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



§ 3 

Wymogi formalne 

 

1. Wymagane dokumenty konkursowe: karta zgłoszenia wraz z kartą odpowiedzi                                      

i  oświadczenie uczestnika konkursu. 

2. Kartę zgłoszenia wraz z kartą odpowiedzi (załącznik nr 1) oraz  oświadczeniami uczestnika 

konkursu (załącznik nr 2) należy złożyć  w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie:  

1) w sekretariacie Departamentu Edukacji i Rynku Pracy Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Opolskiego , ul. Piastowska 17, 45-082 Opole lub 

2) Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego , ul. Piastowska 

14, 45-082 Opole 

lub nadać 

3) w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 

listopada 2012 roku – Prawo pocztowe – nadanie przesyłki poleconej na adres Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, lub 

4) poprzez ePUAP na adres: /q877fxtk55/SkrytkaESP 

3. O zachowaniu terminu decyduje:  

1) data wpływu do sekretariatu Departamentu Edukacji i Rynku Pracy Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, lub 

2) data wpływu do Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, 

lub 

3) data nadania przesyłki poleconej w polskiej placówce pocztowej operatora 

wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku – Prawo pocztowe, 

lub  

4) data nadania korespondencji za pośrednictwem skrzynki ePUAP.; 

 

§ 4 

Przebieg konkursu 

 

1. Regulamin wraz z pytaniami konkursowymi przesyłany jest do szkół oraz udostępniany na 

stronie www.opolskie.pl  

2. Test składa się z 20 pytań zamkniętych.  

3. Grupa udziela odpowiedzi na pytania, korzystając z różnych dostępnych źródeł (internet, 

pozycje naukowe etc.) w dowolnym czasie i miejscu. 

4. Odpowiedzi na pytania konkursowe zaznacza się na karcie odpowiedzi. 

5. Wygrywa grupa, która uzyska największą liczbę prawidłowych odpowiedzi. 

6. W przypadku większej ilości prac z tą samą, największą liczbą poprawnych odpowiedzi, 

zwycięzca zostanie wyłoniony w dogrywce z udziałem rywalizujących drużyn – bez możliwości 

odwołania się. 

7. Dogrywka polegać będzie na rozwiązaniu przez każdego z członków drużyn testu, 

dotyczącego tematyki tegorocznej edycji oraz wiedzy o funkcjonowaniu UE. 

8. Ewentualna dogrywka odbędzie się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Opolskiego. 

9. Dopuszcza się inną formę dogrywki. 

 

 

http://www.opolskie.pl/


§ 5 

Nagrody 

 

1. W konkursie przewiduje się przyznanie nagrody głównej oraz wyróżnień, których liczba 

uzależniona jest od wyników. 

2. Nagrodą główną w konkursie jest  pobyt w Brukseli dla najlepszej grupy, który ma na celu 

spotkanie się młodych ludzi ze wszystkich czterech regionów, uczestników Konkursu oraz 

poznanie instytucji europejskich. Grupa maksymalnie może liczyć 8 uczniów i 2 nauczycieli                

w tym nauczyciel anglojęzyczny. 

3. W przypadku wystąpienia sytuacji niezależnej od organizatora, dopuszcza się zmianę formy 

nagrody głównej.                     

 

 

§6  

Pozostałe ustalenia 

 
1. Laureaci zostaną powiadomieni o terminie i miejscu uroczystego rozdania nagród drogą 

mailową. Pozostali uczestnicy nie otrzymają informacji, a ogłoszenie wyników konkursu 
opublikowane zostanie na stronie: www.opolskie.pl.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w czasie jego trwania, przy czym 
zmiany te nie mogą mieć wpływu na prawo Uczestnika do nagrody. Wszelkie zmiany 
dotyczące Konkursu będą zamieszczane na stronie internetowej: www.opolskie.pl   

3. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją warunków niniejszego regulaminu. 
4. W sprawach, nieuregulowanych powyższymi zapisami – rozstrzyga komisja konkursowa. 
5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do rozstrzygnięcia konkursu na zasadach przez nich 

ustalonych, bez prawa odwołania.  
6. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje podania  w zgłoszeniu 

przez Uczestników Konkursu nieprawidłowych danych, jak również za nieprawidłowości                    
i opóźnienia związane z nieprawidłowym działaniem serwerów lub poczty elektronicznej. 

7. Organizator konkursu jako administrator danych osobowych przetwarza następujące dane 
osobowe: imię i nazwisko uczestnika, imię i nazwisko nauczyciela opiekuna, adres szkoły, 
numer telefonu nauczyciela opiekuna, adres e-mail nauczyciela opiekuna. 

8. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez Uczestników zgody na 
przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych na potrzeby konkursu. 

9. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 
10. Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość unieważnienia konkursu w każdym czasie 

bez podania przyczyny. 
11. W sprawach nieunormowanych w niniejszym regulaminie, zastosowanie mają przepisy 

Kodeksu Cywilnego oraz innych przepisów powszechnie obowiązujących. 
12. Zapytania dotyczące konkursu można kierować na adres e-mail: dep@opolskie.pl,                     

tel.77 4467830  
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