
   
 

Regulamin konkursu  

 UNIJNY EVEREST 

 

§ 1. Postanowienia wstępne 

1. Organizatorem konkursu poświęconego tematyce unijnej pt. „UNIJNY EVEREST” 

jest Gimnazjum nr 20 im. Polskich Himalaistów w Zabrzu i fundacja „TWÓJ 

EVEREST”.  

2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów gimnazjów oraz szkół 

ponadgimnazjalnych. 

§ 2. Cele Konkursu 

Celem Konkursu jest: 

1. upowszechnianie wiedzy ogólnej na temat Unii Europejskiej  

2. zachęcanie młodzieży do czynnego zainteresowania się tematyką Unii 

Europejskiej, 

3. skierowanie uwagi młodzieży na zmiany, jakie nastąpiły w miejscach, 

w których mieszkają oraz ich okolicach, dzięki wykorzystaniu funduszy 

unijnych, 

4.  rozwój umiejętności plastycznych i wyobraźni twórczej wśród młodzieży, 

5.  stworzenie możliwości zaprezentowania i ukazania wpływu Unii Europejskiej 

na rozwój społeczny, kulturalny i gospodarczy, 

6.  wychowywanie do wartości poprzez poszerzanie wiedzy o osobach 

mogących być autorytetami dla młodzieży  

 

§ 3. Zasady Konkursu 

 

1. W konkursie biorą udział zespoły dwuosobowe, które do dnia 28 października 

prześlą do Gimnazjum nr 20  wypełnione karty zgłoszeniowe.  

2. Do zgłoszenia muszą zostać dołączone zgody rodziców/prawnych opiekunów 

obydwu uczniów biorących udział w konkursie.  

3. Konkurs będzie składał się z trzech  etapów: 



   
 

I etap konkursu będzie polegał na napisaniu testu wiedzy o UE 

a) Test wiedzy odbędzie się w dniach 28.11-02.12.2016 w Gimnazjum nr 20 

b) Uczestnicy konkursu otrzymają od Organizatorów materiał na podstawie, 

którego będą mogli przygotować się do testu 

c) Po zakończeniu testu z uczniami zostaną szczegółowo omówione pozostałe 

etapy 

II etap polega na przygotowaniu mapy Unii Europejskiej:  

a) Technika wykonania dowolna (rysowanie, malowanie, wyklejanie, 

wydzieranie) 

b) Format pracy co najmniej A3 

c) Dopuszcza się wykonanie prac w formie płaskorzeźb (np. na styropianie, 

desce, z masy solnej itp.) 

d) Prace wykonane pastelami, plasteliną itp. Powinny być odpowiednio 

zabezpieczone (np. przeźroczystą folią) 

e) Mapa powinna zawierać wszystkie państwa wchodzące w skład Unii 

Europejskiej z zaznaczonymi stolicami 

f) Mapy powinny być zaopatrzone w etykietkę z danymi autorów: imiona, 

nazwiska, nazwy szkół, telefony kontaktowe i dostarczone do Gimnazjum nr 20 

do dnia 09.01.2017 r.  

III etapem konkursu będzie wykonanie albumu o krajach Unii Europejskiej 

a) Każdy album powinien zawierać minimum 10 Państw wchodzących w skład 

Unii Europejskiej. Obowiązkowym krajem jest Polska.  

b) Album powinien składać się z następujących części:  

- stronę tytułową na której znajdują się: imię i nazwisko autorów pracy, tytuł, 

miejscowość i rok, element graficzny (niekoniecznie),  

- spis treści. 

- wstęp, na przykład ogólne informacje o Unii Europejskiej, słowa hymnu, itp. 

- opisy wybranych państw zajmujące nie więcej niż 2 sąsiadujące ze sobą strony. 

- opis danego państwa powinien zawierać: nazwę państwa, jego flagę, krótką ogólna 

charakterystykę: stolicę, położenie, język urzędowy, liczbę ludności,  



   
- w każdym państwie należy wybrać i krótko przedstawić jednego obywatela (mogą 

to być osoby zarówno żyjące jak i zmarłe) który może być autorytetem dla 

współczesnej młodzieży   

- albumy powinny być dostarczone do Gimnazjum nr 20 do dnia 28.02.2017 r. 

4. W Konkursie oceniane będą wyłącznie prace plastyczne spełniające 

następujące kryteria: 

a) prace będą zawierały etykietki umożliwiające identyfikację autorów 

b) Zgłaszane w ramach Konkursu prace nie powinny być dotąd publikowane 

i nagradzana w ramach innych konkursów 

c) Prace zostaną dostarczone do dnia zamykającego poszczególne etapy 

konkursu 

§ 4. Ocena prac 

1. Zgłoszone prace plastyczne będą oceniane przez Komisję Konkursową, której 

zadaniem jest ocena prac konkursowych oraz wybór laureatów i przyznanie 

nagród. 

2. Przy wyborze prac będą oceniane: 

a) zgodność tematu pracy z tematyką konkursową, 

b) estetyka i sposób wykonania pracy, 

c) oryginalność pracy  

d) kreatywność. 

3. W każdym z etapów praca może otrzymać od 1-10 pkt. 

4. Rozstrzygnięcia podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne i nie 

przysługuje od nich odwołanie. 

5. Aktualna punktacje po ocenie poszczególnych etapów zostanie umieszczona 

na stronie internetowej www.twojeverest.pl oraz www.gim20zabrze.edu.pl  

w terminie do 2 tygodniu po zakończeniu każdego z etapów. 

6. Punktacja końcowa zostanie podana na uroczystym wręczeniu nagród, 

którego miejsce i termin zostanie podane uczestnikom w późniejszym 

terminie. 

 

 

http://www.twojeverest/


   
§ 5. Nagrody 

 

1. Laureaci Konkursu oraz autorzy najciekawszych prac zostaną nagrodzeni 

i wyróżnieni. 

2. Zespoły, które zajmą 2 pierwsze miejsca w klasyfikacji ogólnej pojadą na 

pięciodniowy wyjazd do Brukseli ufundowany przez biuro europosła prof. 

Jerzego Buzka.  

3. Zespół, który zajmie 3 miejsce otrzyma  voucher na weekend w Willi Swoboda 

w Zakopanym. 

4. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy i drobne 

nagrody rzeczowe. 

5. Organizatorzy konkursu przewidują również możliwość wyróżnienia 

i przyznania nagród dodatkowych dla zespołów, których prace wyróżnią się na 

poszczególnych etapach. 

6. Opiekunowie uczestników konkursu otrzymają podziękowania.  

 

§ 5. Prawa autorskie 

 

1. Z chwilą nadesłania zgłoszenia i pracy, na Organizatora przechodzą 

nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe do pracy w zakresie: 

a) utrwalania i zwielokrotniania utworu w części lub w całości, tj. wytwarzania 

egzemplarzy utworu bez względu na zastosowaną technikę, w tym technikę 

drukarską, reprograficzną, zapisu 

magnetycznego oraz cyfrową, liczby i wielkość nakładu, 

b) obrotu oryginałem utworu albo jego egzemplarzami, tj. wprowadzania do obrotu, 

najmu, użyczenia oryginału lub jego egzemplarzy, publicznego udostępniania utworu 

rozpowszechniania, 

wystawiania, wyświetlania również w formie cyfrowej lub drogą elektroniczną, 

wykorzystania utworu w części lub w całości m.in. w wydawnictwie książkowym, 

kalendarzu wielo lub jednoplanszowym, publikacjach elektronicznych, w celach 

informacyjnych, promocyjnych, reklamowych, Public Relations, 



   
c) praw pokrewnych z zastrzeżeniem obowiązku ujawnienia nazwiska Uczestnika 

konkursu, do czego Organizator jest upoważniony, 

d) przechowywanie w bazie danych, 

e) wprowadzanie do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych, 

f) wystawianie lub publiczną prezentację, 

g) prawo do korzystania w całości lub części oraz łączenia z innymi utworami, 

tworzenia opracowań, w szczególności poprzez dodanie różnych elementów, 

modyfikację, 

h) oraz wyłączne prawo do zezwalania na wykonywanie prawa zależnego 

do opracowań tych prac. 

2. Uczestnik Konkursu nie ma prawa do wykorzystania utworu lub jego części 

w jakimkolwiek innym wydawnictwie. 

3. Wraz z przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu powoduje 

na Organizatora przechodzi własności oryginału egzemplarza utworu. 

4. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje na czas nieokreślony. 

5. Organizator jest upoważniony do opracowania lub zlecenia opracowania 

utworu, do dokonywania skrótów, obróbek graficznych. 

6. Organizatorowi przysługuje prawo do zezwalania na korzystanie 

i rozporządzanie opracowaniami utworu. 

7. Uczestnikom Konkursu nie przysługują żadne roszczenia względem 

Organizatora z tytułu wykorzystania przez niego pracy konkursowej, 

nadesłanej wraz z formularzem zgłoszeniowym lub z tytułu jej 

niewykorzystania albo wykorzystania w ograniczonym zakresie. 

8. Uczestnikom Konkursu nie przysługuje żadne wynagrodzenie z tytułu 

korzystania przez Organizatora z przekazanych prac. 

9. Uczestnicy Konkursu ponoszą wszelką odpowiedzialność za naruszenie praw 

osób trzecich, w szczególności wynikających z prawa autorskiego. 

 

 

 

 



   
§ 6. Inne postanowienia 

 

1. Przystąpienie do Konkursu jest dobrowolne i równoznaczne z akceptacją 

przez rodzica/opiekuna prawnego oraz szkołę Regulaminu konkursu 

w całości. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie w czasie trwania 

Konkursu i zobowiązuje się do natychmiastowego opublikowania zmienionego 

regulaminu w miejscach, w których uprzednio opublikował Regulamin 

konkursu. Zmiany w Regulaminie nie powodują anulowania przyjętych 

zgłoszeń przed tymi zmianami. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów poszczególnych 

etapów konkursu, jego przerwania, zawieszenia lub odwołania z ważnych 

przyczyn. 

4. Organizator nie zwraca nadesłanych prac. 

5. Koszty przesyłki pracy prac ponosi szkoła. 

6. Administratorem danych osobowych przekazanych przez szkołę jest 

organizator konkursu. Dane osobowe przekazane organizatorowi będą przez 

niego przetwarzane wyłącznie w celach związanych z realizacją konkursu oraz 

z wykorzystaniem pracy zgłoszonej w ramach Konkursu. Dane osobowe będą 

przekazywane wyłącznie podmiotom na podstawie przepisów prawa, zgodnie 

z postanowieniami Regulaminu. 

7. Sytuacje nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu 


