Załącznik nr 1 do Uchwały nr 553/2019 z 25 marca 2019
Zarządu Województwa Opolskiego

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU
„Opolskie w Unii Europejskiej”

Z okazji ustanowienia w Województwie Opolskim roku 2019
Rokiem Wolności i 15-lecia w Unii Europejskiej

I.

Cele konkursu :

 Celem Konkursu jest dostrzeżenie zmian jakie zaszły od wejścia Polski do Unii
Europejskiej oraz promowanie Województwa Opolskiego wśród uczniów szkół
ponadgimnazjalnych. W dalszej kolejności celem Konkursu jest wyłonienie
i nagrodzenie najlepszych uczestników konkursu
 kształtowanie postaw społecznych uczestników konkursu poprzez pozyskiwanie
wiedzy na temat funkcjonowania Unii Europejskiej oraz wiedzy na temat funduszy
europejskich w województwie opolskim
 upowszechnienie wiedzy o funduszach europejskich w województwie opolskim oraz
działalności i funkcjonowaniu Unii Europejskiej

II.

Tematyka konkursu :

Konkurs odbędzie się w dwóch etapach. I etap w szkołach ponadgimnazjalnych, II etap – w
Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego w Opolu.
Na I etapie konkursu uczestnicy – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych będą mieli za zadanie
rozwiązać test podzielony na 3 bloki tematyczne po 15 pytań każdy:
1. ogólnej wiedzy na temat województwa opolskiego
2. ogólnej wiedzy na temat struktur i funkcjonowania Unii Europejskiej
3. wiedzy na temat funduszy europejskich w województwie opolskim
Z pierwszego etapu wyłonionych zostanie 30 uczestników z najwyższą liczbą punktów, którzy
przejdą do etapu drugiego.

II etap konkursu będzie składał się z dwóch podetapów: pisemnego i ustnego. Część pisemna
polegać będzie na rozwiązaniu testu, część ustna polegać będzie na autoprezentacji pn.
„Jestem europarlamentarzystą, przekonam Was dlaczego członkostwo w Unii Europejskiej
jest ważne dla Polski i województwa opolskiego”
Przewidziany czas na rozwiązanie testu to 60 minut. Przewidywany czas autoprezentacji to
około 7 min.
Pierwszy etap konkursu powinien zostać przeprowadzony w szkołach, 9 kwietnia 2019 r.
o godz. 9:00, przez pracowników wyznaczonych przez dyrekcję szkoły. Drugi etap konkursu
odbędzie się 16 kwietnia br. o godz. 9:00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa
Opolskiego.
Organizator przesyła drogą pocztową i elektroniczną do szkół regulamin konkursu, zestaw
pytań wraz z kartą odpowiedzi. Pracownik wyznaczony do przeprowadzenia I etapu konkursu
przygotowuje kopie zestawu pytań i karty odpowiedzi w ilości odpowiadającej zgłoszonym
uczestników.
Wypełnione karty odpowiedzi, powinny zostać zebrane przez komisje szkolne i zeskanowane
wraz z formularzami zgłoszeniowymi oraz odesłane na adres pracownika Biura Dialogu
i Partnerstwa Obywatelskiego Moniki Jodko m.jodko@opolskie.pl nie później niż do
11 kwietnia br.
Do następnego etapu konkursu kwalifikuje się 30. najlepszych uczestników ze wszystkich
szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa opolskiego.

III.

Organizator konkursu :

Organizatorem konkursu jest Marszałek Województwa Opolskiego zwany dalej
Organizatorem przy współpracy Forum Młodzieży Samorządu Województwa Opolskiego.
Obsługę organizacyjną związaną z organizacją Konkursu zapewnia Biuro Dialogu
i Partnerstwa Obywatelskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

IV.




Zasady udziału w konkursie :

W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z województwa
opolskiego.
Do udziału w konkursie można zgłosić nieograniczoną liczbę uczestników z jednej
placówki oświatowej
Potwierdzenie udziału w konkursie przez uczestnika odbywa się poprzez wypełnienie
formularza przesłanego przez Organizatorów razem z regulaminem i odesłanie go drogą






elektroniczną wraz z kartą odpowiedzi po zakończeniu pierwszego etapu konkursu do
dnia 11 kwietnia br.
Formularz zgłoszeniowy powinien być kompletny, brak jakiegokolwiek z elementów
upoważnia organizatorów do dyskwalifikacji uczestnika.
Uczestnikami konkursu nie mogą być osoby zaangażowane w organizację konkursu.
Udział w konkursie jest dobrowolny.
Udział w konkursie ma charakter indywidualny

VIII.


Organizatorzy Konkursu zamieszczą informacje o ogłoszeniu konkursu, terminach I
i II etapu, ogłoszeniu wyników i wręczeniu nagród – m.in. na stronie internetowej
Urzędu oraz w mediach społecznościowych Forum Młodzieży Samorządu
Województwa Opolskiego.



Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie się podczas
wydarzeń o zasięgu wojewódzkim z udziałem członków ZWO.

IX.



Terminarz konkursu :

Jury konkursu :

Organizator konkursu zapewni do oceny zgłoszonych prac Jury, złożone z osób
posiadających doświadczenie i wiedzę właściwą w temacie konkursu
Obowiązki sekretarza Jury pełni pracownik UMWO, który sporządza z posiedzenia
protokół.

X.

Nagrody w konkursie :

Uczestnicy II etapu konkursu otrzymają dyplomy uczestnictwa, a laureaci nagrody za zajęcie
I, II i III miejsca.

