REGULAMIN KONKURSU
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH „CO WIEMY O KRAJACH UE”

II edycja „10 LAT POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ”
I ORGANIZATORZY:
Starostwo Powiatowe w Sanoku
II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Sanoku
Patronat Honorowy: Pani Elżbieta Łukacijewska Poseł do Parlamentu Europejskiego
II CELE KONKURSU:
a) zainteresowanie młodych ludzi historią, kulturą i tradycją krajów Unii Europejskiej oraz
kształtowanie umiejętności posługiwania się językami obcymi w sytuacjach dnia codziennego,
b)poszerzenie wiedzy uczniów na temat współczesnych stosunków politycznych-społecznych
i kulturowych krajów Unii Europejskiej,
c) rozwijanie umiejętności dostrzegania złożoności związków przyczynowo– skutkowych
w kulturze, obyczajach i historii państw europejskich,
d) wzbogacanie i doskonalenie form pracy z uczniami zdolnymi.
III ORGANIZACJA KONKURSU:
1. ADRESACI: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych powiatu sanockiego.
2. ZGŁOSZENIE DO KONKURSU:
a) Do I etapu konkursu może zgłosić się z każdej szkoły ponadgimnazjalnej do czterech zespołów
po trzy osoby każdy zespół, do II etapu - jeden zespół (3 osobowy) z każdej szkoły.
b) Zgłoszenia do konkursu należy dokonać do dnia 24.05.2013 r., przesyłając na adres II LO w
Sanoku formularz zgłoszeniowy, załączony do regulaminu konkursu z dopiskiem „Konkurs 10 lat
Polski w UE” lub pocztą elektroniczną na adres 2losanok@wp.pl
c) Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie Powiatu Sanockiego www.powiat-sanok.pl
oraz II LO w Sanoku http://2losanok.interq.pl/
d) Każda szkoła, która wyśle zgłoszenie w formie elektronicznej otrzyma potwierdzenie
uczestnictwa w konkursie również drogą e-mailową.
3. PRZEBIEG KONKURSU:
a) Konkurs jest dwuetapowy.
I ETAP
b) W pierwszym etapie zespoły, zgłoszone przez poszczególne szkoły rozwiązują test (jeden zespół
jeden test), który do danej placówki prześlą organizatorzy konkursu wraz z kluczem odpowiedzi.
c) Zespół z danej szkoły, który otrzyma największą liczbę punktów przechodzi do drugiego etapu.
d) Etap szkolny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.
e) Pierwszy etap konkursu odbędzie się 12.06.2013 r.
f) Po zakończeniu eliminacji szkolnych, Komisja Szkolna ogłasza listę laureatów I etapu konkursu.
Komisja Szkolna sporządza protokół eliminacji szkolnych i przesyła go drogą elektroniczną na
adres: 2losanok@wp.pl do dnia 14.06.2013 r. wraz z dołączonym ksero (skanem) pracy konkursowej
zwycięskiej drużyny.
II ETAP
f) Drugi etap konkursu zostanie przeprowadzony w formie quizu 10.09.2013 r. w II Liceum
Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Sanok ul. Mickiewicza 11 o godz. 11.00,
a podsumowanie konkursu (rozdanie nagród) odbędzie się 26.09.2013 r. podczas imprezy „Języki
integrują. Europejski Dzień Języków w Powiecie Sanockim” w Zespole Szkół Nr 1 w Sanoku. Drugi
etap zostanie przeprowadzony przez komitet organizacyjny konkursu.
g) Quiz będzie się składał z pytań zamkniętych i otwartych.

IV NAGRODY:
a) Najlepszy zespół, który otrzyma największą liczbę punktów w II etapie konkursu wyjedzie na
wycieczkę do Brukseli ufundowaną przez Panią europoseł Elżbietę Łukacijewską.
b) Każdy zespół reprezentujący szkołę otrzyma dyplom za udział w konkursie .
c) Pierwsze trzy zespoły otrzymają dyplomy oraz nagrody upominki, które zostaną wręczone
26.09.2013r.
V UWAGI KOŃCOWE:
a. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady przeprowadzenia
Konkursu.
b. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zamieszczenia w Internecie imion, nazwisk, zdjęć oraz
informacji o laureatach Konkursu.
c. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany Regulaminu Konkursu.
d. W sytuacjach nieobjętych niniejszym regulaminem rozstrzygają Organizatorzy Konkursu.
ZAKRES TEMATYCZNY KONKURSU:
a) Powstanie Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej.
b) Ojcowie założyciele Wspólnot Europejskich.
c) Państwa członkowskie Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej.
d) Stosunki polityczne, społeczno-gospodarcze i kulturowe w państwach Unii Europejskiej.
e) Instytucje Unii Europejskiej.
f) Główne priorytety polityki zagranicznej Unii Europejskiej.
g) Obywatelstwo unijne.
LITERATURA:
Podstawowa:
a) podręcznik do nauki historii, wiedzy o społeczeństwie i geografii z podanego zakresu
tematycznego.
Dodatkowo zakres tematyczny konkursu z:
b) atlasy historyczne, przewodniki
c) dzienniki, tygodniki
d) strony www ambasad i konsulatów krajów członkowskich Unii Europejskiej
W przypadku pytań prosimy o kontakt z sekretariatem II LO w Sanoku tel. 13-46-53-930 lub
e-mail: 2losanok@wp.pl
Załącznik:
1. Formularz zgłoszenia do konkursu.

