Z OKAZJI 15-LECIA WEJŚCIA POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ
POSŁOWIE NA SEJM RP
AGNIESZKA KOŁACZ-LESZCZYŃSKA
IZABELA KATARZYNA MRZYGŁOCKA
TOMASZ SIEMONIAK
OGŁASZAJĄ KONKURS
PT.: „STUDENCIE, CO WIESZ O UNII EUROPEJSKIEJ?”
REGULAMIN KONKURSU
I. Przedmiot regulaminu
Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki uczestnictwa w konkursie pt.:
„Studencie, co wiesz o Unii Europejskiej?”, zwanym dalej „Konkursem”, a także przebieg konkursu
i warunki nagradzania zwycięzców.
II. Organizator
Organizatorami Konkursu są Posłowie na Sejm RP Agnieszka Kołacz-Leszczyńska, Izabela
Katarzyna Mrzygłocka i Tomasz Siemoniak - zwani dalej „Organizatorami”.
III. Komisja konkursowa
Nad przebiegiem Konkursu będzie czuwać Komisja konkursowa, w skład której wchodzą
pracownicy biur poselskich Agnieszki Kołacz-Leszczyńskiej, Izabeli Katarzyny Mrzygłockiej i Tomasza
Siemoniaka, Posłów na Sejm RP - zwani dalej „Komisją konkursową”.
IV. Cele konkursu
Głównymi celami Konkursu są:
 popularyzacja tematyki związanej z Unią Europejską wśród studentów, w szczególności
poprzez rozwijanie zainteresowań procesem integracji, zasadami funkcjonowania Unii
Europejskiej i instytucji unijnych;
 przybliżenie historii Unii Europejskiej i roli Polski w Zjednoczonej Europie;
 promowanie wartości demokratycznych i praw człowieka w Unii Europejskiej;
 propagowanie postaw obywatelskich, w tym kształtowanie szacunku do historii, tradycji
i kultury europejskiej.
V. Warunki uczestnictwa
1. W Konkursie mogą uczestniczyć studenci uczelni publicznych i niepublicznych zlokalizowanych
w powiatach: dzierżoniowskim, ząbkowickim, kłodzkim, świdnickim, wałbrzyskim - dalej zwani
„Uczestnikami”.
2. Udział w Konkursie i podanie danych związanych z udziałem w nim są całkowicie dobrowolne.
3. Zgłoszenie udziału w Konkursie następuje poprzez poprawne wypełnienie formularza rejestracyjnego
dostępnego na stronach internetowych: www.tomaszsiemoniak.com/konkurs/
www.mrzyglocka.pl/konkurs/
4. Językiem Konkursu jest język polski.
5. Zgłoszenie udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
VI. Przebieg konkursu
1. Konkurs składa się z dwóch etapów (I etap - zgłoszenie udziału; II etap - test konkursowy).
2. W I etapie studenci zainteresowani wzięciem udziału w Konkursie powinni zgłosić swój udział
poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronach wskazanych w pkt V.
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3. Zgłoszenie udziału w Konkursie będzie możliwe do dnia 16.04.2019 r.
4. Po upływie terminu zgłaszania udziału w Konkursie, Organizatorzy dokonają weryfikacji formalnej
przesłanych formularzy rejestracyjnych i zdecydują o zakwalifikowaniu kandydatów do II etapu.
5. O zakwalifikowaniu do II etapu Uczestnicy zostaną poinformowani drogą elektroniczną do dnia
19.04.2019 r. Wraz z informacją o zakwalifikowaniu Uczestnicy otrzymają informację o miejscu,
dacie i godzinie przeprowadzenia testu konkursowego.
6. W dniu odbycia II etapu Konkursu, zakwalifikowani Uczestnicy przed wejściem na salę powinni
okazać Komisji konkursowej aktualne zaświadczenie o studiowaniu wydane przez macierzystą
Uczelnię lub ważną legitymację studencką.
7. Brak dokumentów wskazanych w pkt 6 skutkuje wykluczeniem z Konkursu.
8. Kandydaci zakwalifikowani do II etapu rozwiążą test obejmujący zagadnienia związane
z działalnością Unii Europejskiej i 15 rocznicą wejścia Polski do Unii Europejskiej, m in.:
a) ojcowie Zjednoczonej Europy,
b) status i kompetencje Unii Europejskiej,
c) symbole Unii Europejskiej,
d) proces integracji europejskiej,
e) instytucje unijne - skład i kompetencje,
f) droga Polski do Unii Europejskiej,
g) prezydencja Polski w Radzie Unii Europejskiej,
h) Polska o Unia Europejska - korzyści,
i) fundusze unijne.
9. Test konkursowy jest testem wyboru i składa się z 70 pytań zawierających 4 (cztery) proponowane
odpowiedzi, z czego tylko jedna jest prawidłowa.
10. Za każdą poprawną odpowiedź Uczestnik otrzymuje 1 (jeden) punkt. Maksymalna liczba punktów do
zdobycia to 70.
11. Czas przeznaczony na rozwiązanie testu to 60 minut.
12. Po wypełnieniu testu Komisja konkursowa sprawdzi prace i sporządzi ranking z uzyskanymi
wynikami.
13. W przypadku, kiedy dwoje lub więcej Uczestników Konkursu uzyska taką samą liczbę punktów,
Organizatorzy przeprowadzą dogrywkę. Zadaniem Uczestników dogrywki będzie odpowiedź ustna na
2 (dwa) pytania zadane przez Komisję konkursową. Pytania będą dotyczyć tematyki wskazanej
w pkt 6.
14. W sali, w której będzie przeprowadzany II etap obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia
i używania telefonów komórkowych.
VII. Nagrody
1. Uczestnicy z 3 (trzema) najwyższymi wynikami z testu konkursowego otrzymają nagrody rzeczowe
oraz zaproszenie na jednodniowy, bezpłatny wyjazd do Warszawy wraz ze zwiedzaniem Sejmu
i Senatu RP.
2. Rodzaj nagród rzeczowych określą Organizatorzy Konkursu.
3. Organizatorzy zapewniają bezpłatny przejazd autokarem do Warszawy oraz powrót do Wałbrzycha,
obiad w Sejmie RP, ubezpieczenie oraz wszelkie koszty związane z atrakcjami zawartymi
w programie. Organizatorzy nie zapewniają wyżywienia podczas podróży.
4. Szczegółowy opis i harmonogram wyjazdu zostanie przesłany laureatom Konkursu drogą
elektroniczną na podane w formularzu rejestracyjnym adresy e-mailowe.
5. Wszyscy Uczestnicy otrzymają dyplomy.
6. Organizatorzy mogą przyznać wyróżnienia.
7. Wręczenie nagród rzeczowych nastąpi natychmiast po ustaleniu laureatów Konkursu przez
Organizatorów.
8. Decyzja Organizatorów o wynikach Konkursu jest ostateczna i nie podlega procedurze odwoławczej.
VIII. Harmonogram
1. Do 16.04.2019 r. zgłoszenie udziału w konkursie poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego
dostępnego na stronach internetowych: www.tomaszsiemoniak.com/konkurs/
www.mrzyglocka.pl/konkurs/
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2. Do 19.04.2019 r. przesłanie drogą elektroniczną potwierdzenia zakwalifikowania do II etapu
Konkursu przez Organizatorów oraz powiadomienie o miejscu, dacie i godzinie przeprowadzenia
testu konkursowego.
3. Do 10.05.2019 r. przeprowadzenie testu konkursowego, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród.
4. Do 28.06.2019 r. wyjazd na jednodniowe, bezpłatne zwiedzanie Warszawy oraz Sejmu i Senatu
RP.
IX. Dane osobowe
1. Administratorami Danych Osobowych zbieranych i przetwarzanych są biura poselskie Agnieszki
Kołacz-Leszczyńskiej, Izabeli Katarzyny Mrzygłockiej i Tomasza Siemoniaka.
2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w Konkursie.
3. Dane osobowe będą przetwarzana dla potrzeb realizacji Konkursu. Podstawą prawną przetwarzania
danych osobowych jest ich niezbędność do wywiązania się z obowiązku przeprowadzenia Konkursu
- art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE obowiązujące
od dnia 25.05.2018 r. (dalej jako „RODO”).
4. Dane osobowe udostępnione wyłącznie dla potrzeb Konkursu (tj. w wypadku, gdy Uczestnik nie
udzielił dodatkowej zgody) będą przetwarzane przez okres trwania konkursu oraz okres
przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w Konkursie, a także ewentualny okres dochodzenia
roszczeń i okres dokonania rozliczeń publicznoprawnych.
X. Postanowienia końcowe
1. Szczegółowe informacje o Konkursie udzielane są przez:
 Biuro Poselskie Agnieszki Kołacz-Leszczyńskiej Posła na Sejm RP przy ulicy 1 Maja 3
w Wałbrzychu, tel.: +48 512 097 878; e-mail: biuro@kolacz-leszczynska.pl
 Biuro Poselskie Izabeli Katarzyny Mrzygłockiej Posła na Sejm RP przy ulicy 1 Maja 3
w Wałbrzychu, tel.: +48 502 700 256, e-mail: mrzyglocka@gmail.com
 Biuro Poselskie Tomasza Siemoniaka Posła na Sejm RP przy ulicy 1 Maja 3 w Wałbrzychu; tel.:
+48 732 562 631; e-mail: biuro@tomaszsiemoniak.com
 Regulamin jest dostępny na stronach internetowych: www.tomaszsiemoniak.com/konkurs
i www.mrzyglocka.pl/konkurs/
2. W sytuacjach nadzwyczajnych Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wprowadzenia zmian do
Regulaminu Konkursu, w szczególności przedłużenia czasu trwania Konkursu.
3. W uzasadnionych przypadkach Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość do zmiany treści
Regulaminu w trakcie trwania Konkursu.
4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zakończenia Konkursu bez rozstrzygnięcia.
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