Regulamin Konkursu
„15 lat Polski w Unii Europejskiej”

§ 1.
Informacje wstępne
1. Konkurs organizowany jest z okazji przypadającej w 2019 roku 15. rocznicy wstąpienia Polski
do Unii Europejskiej.
2. Celem Konkursu jest popularyzacja efektów członkostwa Polski w Unii Europejskiej oraz jej
wpływ na życie obywateli Polski.
§ 2.
Organizator Konkursu
1. Organizatorem Konkursu jest Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Gdańsk.
2. Zadaniem Organizatora jest przeprowadzenie Konkursu.
3. Do obowiązków organizatora należy w szczególności:
1) określenie harmonogramu przebiegu Konkursu;
2) przygotowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjno-informacyjnej;
3) podejmowanie działań na rzecz popularyzacji Konkursu;
4) ocena prac uczestników Konkursu;
5) publikacja wyników Konkursu;
6) zapewnienie odpowiednich środków finansowych do realizacji Konkursu;
7) prowadzenie dokumentacji finansowej;
8) administrowanie bazą danych szkół, uczestników, laureatów i finalistów Konkursu;
9) kontakt z uczestnikami – rozwiązywanie problemów i sporów.
2.

Organizator zastrzega sobie prawo do:
1) anulowania wyników Konkursu w razie ujawnienia istotnych (łamiących zapisy regulaminu
Konkursu) nieprawidłowości;
2) wykluczenia z udziału w Konkursie;
3) rozstrzygania sporów i prowadzenia arbitrażu w sprawach dotyczących Konkursu i jej
uczestników.

§ 3.
Struktura organizacyjna Konkursu
1. Organizator realizuje zadania określone w regulaminie za pośrednictwem Komisji
Konkursowej.
2. Organizator ma prawo nawiązać współpracę z partnerami zewnętrznymi.
3. Do zadań Komisji Konkursowej należy:
1) wyznaczenie zakresu tematycznego Konkursu;
2) ocena prac uczestników poszczególnych etapów Konkursu;
3) ogłoszenie wyników Konkursu.
4. W skład Komisji Konkursowej wchodzą:
1) Koordynator

Punktu Informacji

Europejskiej Europe Direct

- Gdańsk, jako

przewodniczący;
2) Koordynator Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Gdańsku, jako
wiceprzewodniczący;
3) Konsultant Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Gdańsk, jako członek Komisji;
4) Członkowie Komisji – powołani przez przewodniczącego spośród przedstawicieli uczelni
wyższych, specjalistów, europarlamentarzystów i ekspertów z zakresu Unii Europejskiej.
§ 4.
Uczestnicy Konkursu
1. Konkurs ma charakter indywidualny.
2. Konkurs jest skierowany do uczniów i studentów w 3 kategoriach:
a) szkoły podstawowe z terenu województwa pomorskiego;
b) szkoły ponadpodstawowe z terenu województwa pomorskiego;
c) studenci pomorskich uczelni wyższych.
3. Wszelkie informacje dotyczące: warunków uczestnictwa i przebiegu Konkursu są
zamieszczane na stronie internetowej Organizatora, która jest podstawowym kanałem
komunikacji między uczestnikami a Organizatorem.
4. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu, a także informowania Komisji
Konkursowej o wszelkich sprawach związanych z udziałem w Konkursie w szczególności
o nagłych wypadkach i zastrzeżeniach.

§ 5.
Harmonogram Konkursu
1. Konkurs jest przeprowadzany zgodnie z harmonogramem opublikowanym na stronie
internetowej Organizatora.
DATA

WYDARZENIE

06.05.2019

ogłoszenie Konkursu

06.05 – 31.05.2019

nabór prac konkursowych

14.06.2019

ogłoszenie wyników

2. Harmonogram organizowanego Konkursu nie pozwala na ustalenie dodatkowego terminu
nadsyłania prac konkursowych dla uczestników niemogących wziąć udziału w Konkursie w
dniach wyznaczonych harmonogramem.
3. Organizator dołoży należytej staranności przy ustalaniu harmonogramu w taki sposób, aby
daty poszczególnych etapów nie pokrywały się z datami innych konkursów o podobnej
tematyce oraz dniami wolnymi od zajęć.
§ 6.
Przebieg i założenia Konkursu
1. Wykonanie prac konkursowych:
a) kategoria szkół podstawowych – konkurs fotograficzny:


Każdy

z autorów może nadesłać max. 1 fotografię związaną z 15-leciem

wsi/miasta/gminy/powiatu lub regionu w Unii Europejskiej. Organizatorzy nie
dopuszczają możliwości zgłoszenia do konkursu pracy wykonanej zespołowo, tzn.
przez więcej niż jednego autora.


Technika wykonania prac jest dowolna;



Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej nie
publikowanymi i nie przedstawianymi na innych konkursach.



Na odwrocie pracy powinno znajdować się:
 imię i nazwisko autora,
 adres zamieszkania autora,
 numer telefonu i adres poczty elektronicznej autora lub opiekuna
 nazwa szkoły i jej dane adresowe,
 imię i nazwisko opiekuna/nauczyciela,
 tytuł pracy.

b) kategoria szkół ponadpodstawowych – konkurs na esej


Każdy

z autorów może nadesłać max. 1 esej nt. „15 lat Polski w Unii

Europejskiej: sukces czy porażka?”. Organizatorzy nie dopuszczają możliwości
zgłoszenia do konkursu pracy wykonanej zespołowo, tzn. przez więcej niż jednego
autora.


Forma literacka: esej.



Wymagania edytorskie: czcionka – Times New Roman, 12 pkt, interlinia: 1,5 pkt.



Format pracy: PDF



Przyjmowane są teksty w formacie A4, standardowego druku, których długość nie
przekracza 10 tys. znaków (ze spacjami).



Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej nie
publikowanymi i nie przedstawianymi na innych konkursach.



Esej powinien być opatrzony następującymi danymi:
 imię i nazwisko autora,
 adres zamieszkania autora,
 numer telefonu i adres poczty elektronicznej autora lub opiekuna
 nazwa szkoły i jej dane adresowe,
 imię i nazwisko opiekuna/nauczyciela.

c) kategoria uczelni wyższych – konkurs na esej


Każdy z autorów może nadesłać max. 1 esej nt. „Wpływ Unii Europejskiej na
moje życie”. Organizatorzy nie dopuszczają możliwości zgłoszenia do konkursu
pracy wykonanej zespołowo, tzn. przez więcej niż jednego autora.



Forma literacka: esej.



Wymagania edytorskie: czcionka – Times New Roman, 12 pkt, interlinia: 1,5 pkt.



Format pracy: PDF



Przyjmowane są teksty w formacie A4, standardowego druku, których długość nie
przekracza 10 tys. znaków (ze spacjami).



Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej nie
publikowanymi i nie przedstawianymi na innych konkursach.



Esej powinien być opatrzony następującymi danymi:
 imię i nazwisko autora,
 adres zamieszkania autora,
 numer telefonu i adres poczty elektronicznej autora lub opiekuna
 nazwa szkoły i jej dane adresowe,

 imię i nazwisko opiekuna/nauczyciela.
2. Prace zgłoszone na konkurs nie będą zwracane i pozostaną w dyspozycji Europe
Direct, które zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego opublikowania imion i nazwisk
autorów oraz ich prac (szczególnie na stronach internetowych ośrodków ED oraz podczas
wydarzeń organizowanych przez ED).
3. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
4. Prace konkursowe powinny zostać dostarczone w formie fizycznej lub elektronicznej
(na nośniku lub przesłane drogą elektroniczną na adres europedirect-gdansk@morena.org.pl
z dopiskiem „Konkurs 15 lat Polski w Unii Europejskiej”).
5. Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac zostaną powiadomieni o rozstrzygnięciu
konkursu osobiście (e-mailem bądź telefonicznie).
6. Ocenie podlegają tylko i wyłącznie prace, które wpłyną na maila lub do siedziby Organizatora
Konkursu do dnia 31 maja 2019 roku włącznie.
7. Miejsce składania lub nadsyłania prac:
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Gdańsk
ul. Jaśkowa Dolina 7
80-252 Gdańsk
8. Przewodniczący Komisji Konkursowej ogłasza wyniki Konkursu oraz listę rankingową
laureatów i finalistów Konkursu.
9. Organizator zatwierdza wyniki Konkursu podane przez Komisję Konkursową i przyznaje
nagrody.
10. Wyniki Konkursu publikowane są na stronie internetowej Organizatora.
§ 7.
Nagrody
1. Najlepsi uczestnicy każdej kategorii Konkursu otrzymują status laureata Konkursu. Pozostali
uczestnicy otrzymują tytuł finalisty.
2. Nagrodą za zajęcie I miejsca w kategorii szkoły podstawowe jest kamera typu GoPro.
3. Nagrodą za zajęcie I miejsca w kategorii szkoły ponadpodstawowe jest tablet lub czytnik ebooków (do wyboru).
4. Nagrodą za zajęcie I miejsca w kategorii studenci uczelni wyższych jest tablet lub czytnik ebooków (do wyboru).
5. Laureaci i finaliści mogą otrzymać także dodatkowe nagrody przyznane przez partnerów
Organizatora Konkursu.
6. Szkoły oraz uczelnie laureatów konkursu otrzymają pakiet materiałów edukacyjnych

związanych z Unią Europejską.
§ 8.
Postanowienia końcowe
1. Wszystkie komunikaty Organizatora publikowane są na stronie internetowej Organizatora.
2. Decyzje w sprawach nieobjętych regulaminem podejmuje Organizator.

