
Regulamin IX Powiatowego Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej 

 

Organizator:  
 Liga Kobiet Polskich koło w Świdnicy, ul. Wrocławska 16 
tel.  664 18 63 13          e-mail: lkpswidnica@gmail.com 
  
Patronat: 
Jarosław Duda- poseł do Parlamentu Europejskiego 
 

1. Konkurs jest adresowany do uczniów szkół średnich z terenu Powiatu Świdnickiego. 
 

2. Konkurs odbędzie się 03.04.2020  godzina 10.00 w  Sali Narad Urzędu Miejskiego w Świdnicy ul. Armii 

Krajowej 49 

3. Termin zgłaszania chęci udziału w konkursie : 01.04.2020r. 
     Zgłoszenia można przekazywać telefonicznie lub e-mail. 
 

3. Cele konkursu: 
 Pogłębienie wiedzy uczniów na temat funkcjonowania UE. 
 Zaznajomienie z kulturą europejską 
 kształtowanie umiejętności korzystania z różnorodnych źródeł dotyczących, problematyki europejskiej, 
 rozwój aktywności, odpowiedzialności i umiejętności pracy w zespole. 
 

4. Zakres wiedzy: 

 Historia zjednoczonej Europy – ojcowie Europy. 

 Organy i instytucje Unii Europejskiej. 

 Parlament europejski – deputowani, frakcje. 

 Polska w strukturach unijnych. 

 Podstawowe zasady prawa Unii Europejskiej. 

 Zabytki Światowego Dziedzictwa UNESCO w Europie 
 

5. Konkurs będzie miał charakter turnieju drużyn. (drużyna 3 osoby) 
 Etap 1 – Test wiedzy (drużyna wspólnie wypełnia jeden test)  
 Etap 2- Turniej wiedzy 3 drużyny, które zdobyły największą ilość punktów w etapie 1 
 Laureatem konkursu zostanie drużyna, które uzyska  największą liczbę punktów. 
 

6. Pytania konkursowe sporządza komisja konkursowa Ligi Kobiet Polskich przy konsultacji merytorycznej z 

biurem poselskim Jarosława Dudy ,oraz biura Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu. 
 

7. Komisję Konkursową tworzą: 
 

    przedstawiciel europosła Jarosława Dudy 
    przedstawiciel  Starostwa Powiatowego 
   przedstawiciel   punktu informacji Unii Europejskiej z Wrocławia 
   przedstawiciel LKP 
 
8. Główną nagrodą w konkursie jest wyjazd uczniów  wraz z opiekunem do Parlamentu Europejskiego. Miejsce 

drugie i trzecie zostanie nagrodzone upominkami.  
 

9. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna. 
 

10. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w regulaminie  i terminarzu. 
 

11. Pytania konkursowe będą nawiązywać do wiedzy znajdującej się na następujących stronach internetowych 

1. http://www.consilium.europa.eu 

2. http://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Obiekty_z_listy_dziedzictwa_UNESCO_w_Europie 

3. Turystyka w Unii Europejskiej-Jerzy Walasek 

4. Migracje jako wyzwanie dla wybranych państw członkowskich-Włodzimierz Fehler Cebul,Renata 

Podgórzańska 

 

http://www.consilium.europa.eu/
http://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Obiekty_z_listy_dziedzictwa_UNESCO_w_Europie


UWAGA! 

Bliższych informacji o konkursie udziela organizator –Elżbieta Dudziak tel. 664186313 

 

 

 

Załącznik: 
 

 

Formularz zgłoszenia 

 

 

 

Szkoła : ................................................................................................................................................ 

                        .................................................................................................................................................. 

                                             (pełna nazwa szkoły z adresem, kodem, nr telefonu, e-mailem)  

 

zgłasza do udziału w  IX Powiatowym Konkursie Wiedzy o Unii Europejskiej 

 

 
1. ....................................................................................................................................... 

(nazwisko, imię, wiek i klasa adres zamieszkania) 

 

2. ....................................................................................................................................... 

     (nazwisko, imię, wiek i klasa adres zamieszkania) 

 

3. ....................................................................................................................................... 

    (nazwisko, imię, wiek i klasa adres zamieszkania) 

 

 

 

 

................................................................................................................ 

(nazwisko i  imię opiekuna adres zamieszkania)  

 

 

 

 

                                                                              

Formularz należy wypełnić pismem drukowanym.  
 

 


