REGULAMIN
Ogólnopolskiego
Konkursu
„Cześć, Europo!”

Rozdział I
Postanowienia ogólne
Art. 1. Głównym celem Konkursu „Cześć, Europo!” jest popularyzacja wiedzy
o Europie i Unii wśród młodzieży oraz zachęcenie uczniów do aktywnego,
proobywatelskiego działania na rzecz swoich lokalnych społeczności.
Art. 2. Konkurs jest organizowany przez Stowarzyszenie „Młodzież dla Europy”
przy wsparciu Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana.
Art. 3. Konkurs kierowany jest do uczniów klas 6, 7 i 8 szkół podstawowych oraz
klas 3 gimnazjum.
Art. 4. Do udziału w Konkursie zaproszeni są uczniowie szkół z całej Polski.
Art. 5. W Konkursie udział mogą wziąć uczniowie
szkół, które do
31.12.2018 prześlą podpisany skan formularza zgłoszeniowego (załącznik nr ,
dostępny pod spodem) na adres czesceuropo@gmail.com .
Art. 6. Zawody Konkursu są jednostopniowe.
Rozdział II
Uczestnictwo i zadanie konkursowe
Art. 7. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne.
Art. 8. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.
Art. 9. W Konkursie biorą udział dwu lub trzyosobowe drużyny uczniowskie
(zwane dalej „zespołami”). Zgłoszenia zespołów, w których skład wchodziła
będzie większa liczba członków nie będą brane pod uwagę.
Art. 10. Każdy zespół może przesłać tylko jedną pracę konkursową.
Art. 11. Członkowie zespołu muszą uczęszczać do tej samej szkoły, mogą
jednak uczyć się w różnych klasach.
Art. 12. Nie istnieje limit zespołów na jedną szkołę, ale jeden uczeń może być
członkiem tylko jednego zespołu.
Art. 13. Zadaniem zespołów jest przeprowadzenie w swojej okolicy (szkole,
świetlicy, osiedlu) akcji, która w szeroki sposób popularyzowałaby wśród
lokalnej społeczności wiedzę o Europie i Unii Europejskiej- jej historii, kulturze czy
językach. Zespoły opisują proces przygotowań i realizacji swoich działań i
dokumentują je.

Art. 14. Szczegółowy opis i instrukcja wykonania zadania konkursowego
zawarta jest w Przewodniku dostępnym na stronie internetowej Konkursu:
czesceuopo.eu.
Art. 15. Przed przystąpieniem do Konkursu uczniowie są zobowiązani do
zapoznania się z Przewodnikiem. Zadanie konkursowe musi być
przeprowadzone zgodnie z nim.
Art. 16. Zespoły tworzą relację ze swoich działań, na którą składa się:
a) pisemny opis, który przedstawia zarówno etap planowania
i
przygotowywania akcji, jak i sprawozdanie z jej przebiegu
(max. 4 strony tekstu formatu A4, czcionka Times New Roman; rozmiar 12;
wielkość interlinii: 15; wielkość marginesu: 2,5 cm; plik w formacie pdf),
b) filmik (min. 2 max. 5 minutowy) lub galeria zdjęć (min. 10, max. 30
fotografii z krótkimi opisami), który prezentuje przygotowania i przebieg
przeprowadzonej przez zespół akcji.
Art. 17. Opiekę nad uczniami sprawują nauczyciele lub opiekunowie, którzy
mogą pomóc zespołom w przygotowaniu pracy konkursowej.
Art. 18. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są przesłać do 22.02.2019 na adres
email: czesceuropo@gmail.com relację ze swoich działań (pisemny opis
w formacie pdf oraz link do filmiku lub galerii zdjęć umieszczonych na
http://drive.google.com). Wiadomość musi zawierać także dane członków
zespołu (imię, nazwisko, data urodzenia, klasa), imię i nazwisko nauczyciela,
nazwę, dokładny adres i dane kontaktowe szkoły.
Art. 19. Nadesłane prace podlegają ocenie przez Komisję powołaną przez
Komitet Organizacyjny.
Art. 20. Komisja oceniać będzie w szczególności:
a)
b)
c)
d)
e)

kreatywność i zaangażowanie zespołów,
liczbę odbiorców akcji przeprowadzonych przez zespoły,
formę, w jakiej zespoły promują wiedzę o Europie podczas akcji,
staranność i dokładność nadesłanego pisemnego opisu,
estetykę i jakość nadesłanego filmiku lub zdjęć.

Art. 21. Ocena nadesłanych prac i wyniki Konkursu nie podlegają odwołaniu i
są ostateczne.
Art. 22. Komitet Organizacyjny, w terminie do 17 marca publikuje na swojej
stronie internetowej wyniki Konkursu.
Art. 23. Komitet Organizacyjny wyłania najlepsze zespoły.
Art. 24. Autorzy najlepszych prac zostaną nagrodzeni.

Rozdział III
Postanowienia końcowe
Art. 25. Komitet Organizacyjny zastrzega sobie prawo dokonywania zmian
w Regulaminie podczas trwania Konkursu.
Art.. 26. Praca konkursowa, która w jakikolwiek sposób łamie jeden z
przepisów tego regulaminu nie będzie brana pod uwagę.
Art. 27. Przesyłając pracę konkursową, opiekunowie prawni uczniów wyrażają
zgodę na przetwarzanie danych osobowych swoich dzieci na potrzeby
organizacji i promocji Konkursu. Uzyskanie zgody wszystkich opiekunów
prawnych należy do nauczyciela. Osobom wyrażającym zgodę przysługuje
prawo wglądu do przekazanych danych oraz do ich poprawienia, a także
ewentualnego usunięcia.
Art. 28. Nadesłanie zgłoszenia konkursowego jest równoznaczne z udzieleniem
Organizatorowi Konkursu nieodpłatnej, bezterminowej i nieograniczonej
terytorialnie licencji na umieszczenie pracy w serwisach i publikacjach
internetowych Organizatora Konkursu, wykonanie reprodukcji nagrodzonych
i wyróżnionych prac oraz ich pokaz lub powielenie pracy w materiałach
promocyjnych i edukacyjnych związanych z Konkursem oraz w innych
publikacjach związanych z działalnością Organizatora.

W razie pytań prosimy o kontakt:
e-mail: czesceuropo@gmail.com
strona internetowa: czesceuropo.eu
facebook: www.facebook.com/czesceuropo

Konkurs realizowany we
współpracy z:

ZAŁĄCZNIK NR 1

Ogólnopolski Konkurs „Cześć, Europo”
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA SZKÓŁ
Uwaga: dokument należy uzupełnić i podpisać, a skan wysłać do organizatorów
na adres czesceuropo@gmail.com do 31.12.2018

1) Nazwa szkoły:

2) Miejscowość:

3) Adres e-mail i telefon szkoły:

4) Imię i nazwisko nauczyciela- opiekuna zespołów uczniowskich (można
wpisać więcej niż jedną osobę):

5) Adres e-mail i telefon do nauczyciela- opiekuna zespołów:

6) Szacowana liczba uczestników konkursu ze Szkoły (nieobowiązkowe):

Data i miejsce, podpis/ pieczęć szkoły:

………………………………………………...

