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REGULAMIN KONKURSU 

XIV Forum Europejskie Szkół Ziemi Tarnowskiej 

pod hasłem 

Wyzwania klimatyczne i energetyczne Unii Europejskiej 

 

§1 

 

1. Organizatorem konkursu XIV Forum Europejskie Szkół Ziemi Tarnowskiej pod hasłem 

Wyzwania klimatyczne i energetyczne Unii Europejskiej, zwanym dalej Konkursem, jest 

Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych im. Tadeusza  Kościuszki  w  Tarnowie oraz 

Związek Młodzieży Wiejskiej w Małopolsce, w dalszej części Regulaminu określani 

mianem Organizatora. 

2. Koordynatorem konkursu jest nauczycielka Zespołu szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych 

w Tarnowie pani Jolanta Kuboń (email: zseo@zseo.tarnow.pl). 

 

§2 

 

1. Adresatami konkursu są uczniowie klas ósmych szkół podstawowych oraz uczniowie szkół 

ponadpodstawowych z Tarnowa oraz powiatu tarnowskiego. 

2. Uczestnikami Konkursu (w dalszej części Regulaminu określani mianem Uczestników) 

mogą być: 

1) uczniowie szkół podstawowych i zespołów szkół posiadających w swoich 

strukturach klasy szkół podstawowych, którzy w roku szkolnym 2020/2021 są 

uczniami klas ósmych, 

2) uczniowie szkół ponadpodstawowych, ponadgimnazjalnych i zespołów szkół 

posiadających w swoich strukturach klasy szkół ponadpodstawowych  

i ponadgimnazjalnych, którzy w roku szkolnym 2020/2021 są uczniami tych klas. 

3. Uczestnictwo w Konkursie jest możliwe po wcześniejszym dokonaniu zgłoszenia. 

Zasady zgłaszania się do udziału w Konkursie określa niniejszy Regulamin w §3. 

 

§3 

 

1. Zgłoszenie chęci uczestnictwa w Konkursie możliwe jest poprzez wypełnienie karty 

zgłoszenia. 
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2. Zgłoszenia do Konkursu może dokonać: 

a) sam uczeń klasy ósmej szkoły podstawowej, szkoły  ponadpodstawowej               

i ponadgimnazjalnej (za zgodą rodzica lub prawnego opiekuna), 

b) rodzic lub prawny opiekun ucznia klasy ósmej szkoły podstawowej, szkoły 

ponadpodstawowej i ponadgimnazjalnej, 

c) szkoła, do której uczęszcza uczeń klasy ósmej szkoły podstawowej, szkoły 

ponadpodstawowej i ponadgimnazjalnej. 

3. Kompletnie wypełniona karta zgłoszenia w formie załącznika musi zostać dostarczona 

Organizatorowi wyłącznie drogą mailową (wiadomość o temacie „Forum Europejskie 

Szkół Ziemi Tarnowskiej” przesłana na adres zseo@zseo.tarnow.pl), 

4. Termin zgłoszeń upływa 31 marca 2021 roku. 

5. Zgłoszenie dokonane poprzez wypełnienie i dostarczenie Organizatorowi karty 

zgłoszeniowej uprawnia Uczestnika do wzięcia udziału w Konkursie. 

6. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne i dobrowolne. Organizator nie pokrywa 

żadnych ewentualnych kosztów poniesionych przez Uczestników Konkursu. 

 

§4 

 

1. Celem  nadrzędnym  Konkursu  jest   rozwijanie   pasji   uczniów  w zakresie wiedzy              

o Unii Europejskiej oraz znajomości języków obcych (angielski, niemiecki                             

i hiszpański). 

2. Konkurs odbędzie się  9 kwietnia 2021 roku. 

3. Test składa się 30 pytań jednokrotnego wyboru, w tym 10 pytań w wybranym przez 

uczestnika języku angielskim, niemieckim lub hiszpańskim. 

4. Pytania konkursowe dotyczyć będą wiadomości związanych z Unią Europejską, takich 

jak: 

● Traktat Paryski i Traktat Rzymski, 

● Trzy Wspólnoty, ich cele i struktura - EWWiS, EWG, Euratom,  

● Proces scalania instytucji wspólnot,  

● Rozszerzenie terytorialne Wspólnot Europejskich,  

● Parlament Europejski - powołanie, rola, zadania,  

● Komisja Europejska i jej funkcje,  

● Rada Unii Europejskiej,  
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● Inne instytucje UE – ich działania, zadania,  

● Traktaty unijne-Jednolity Akt Europejski, Maastricht, Amsterdamski, Nicejski,  

● Filary UE,  

● Polityka regionalna- cele, zasady i fundusze strukturalne,  

● Euro i obszar „euro”,  

● Strategia Lizbońska,  

● Proces rozszerzania UE,  

● Porozumienie z Schengen i obszar Schengen,  

● Najważniejsze sylwetki dzisiejszych polityków UE,  

● Polityka edukacyjna UE,  

● Polska droga do UE,  

● Sprawy bieżące Unii Europejskiej.  

5. Konkurs odbędzie się z wykorzystaniem i za pośrednictwem bezpłatnej platformy 

internetowej Quizizz.com. (instrukcja logowania w załączniku). 

6. Link do Konkursu zostanie umieszczony na szkolnym profilu na Facebooku 

(facebook.com/zseo.tarnow.gumniska) 9 kwietnia 2021 r. o godzinie 9.00. 

7. W sytuacji uzyskania przez dwóch lub więcej Uczestników takich samych wyników 

końcowych, o ostatecznej kolejności zdecyduje czas i precyzja udzielanych 

odpowiedzi.  

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy wynikłe  

z połączeniem internetowym, jakie może wystąpić w trakcie udzielania odpowiedzi na 

pytania konkursowe znajdujące się na platformie Quizizz.com. 

9. Jury po ocenie testów wyłoni zwycięzców etapu finałowego w kategoriach:  

- Najlepszy spośród uczniów szkół ponadpodstawowych, 

- Najlepszy spośród uczniów szkół podstawowych, 

- Najlepszy spośród uczniów ZSEO. 

 

§5 

 

1. Za zajęcie kolejnych miejsc nie będą przyznawane żadne dodatkowe nagrody. 

2. Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek inny ekwiwalent. 

3. Nagrodę  rzeczową Laureat może odebrać wyłącznie osobiście w siedzibie Organizatora 

w obecności  rodzica lub opiekuna prawnego po wcześniejszej weryfikacji danych 
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osobowych zarówno Laureata, jaki i jego rodzica lub opiekuna prawnego. W przypadku 

niepotwierdzenia zgodności danych osobowych Laureata oraz jego rodzica lub 

opiekuna prawnego, Organizator zastrzega sobie prawo do niewydania nagrody. 

4. Termin odbioru nagrody będzie ustalany indywidualnie z Laureatem,                                  

ale nie może przekroczyć 30 kwietnia 2021 r. 

 

§6 

 

1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.zseo.tarnow.pl. 

2. Zgłoszenie do Konkursu jest traktowane jako akceptacja warunków Regulaminu. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zamieszczenia w Internecie (na kanałach 

szkolnych oraz  w  mediach  regionalnych)  imion  i  nazwisk,  zdjęć  oraz  informacji             

o Laureatach Konkursu. 

4. Uczestnicy Konkursu oraz ich rodzice lub opiekunowie prawni wyrażają zgodę na 

wykorzystanie oraz przetwarzanie podanych przez nich danych osobowych przez 

Organizatora Konkursu zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. w zakresie 

określonym w art. 2 i art. 3 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem 

2016/679. 

5. W przypadku stwierdzenia naruszenia niniejszego Regulaminu przez Uczestnika 

Konkursu, Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia go z udziału w Konkursie,  

a w uzasadnionych wypadkach obejmujące także prawo pozbawienia przyznanej 

nagrody lub odmowy jej wydania. 

6. Ewentualne spory wynikłe między Organizatorem Konkursu a jego  Uczestnikami będą 

rozpatrywane w pierwszej kolejności na drodze polubownej poprzez negocjacje 

prowadzone w dobrej wierze.  

7. W uzasadnionych przypadkach Organizator może zmienić Regulamin. 

8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.

http://www.zseo.tarnow.pl/
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zał. nr 1 

KARTA ZGŁOSZENIOWA 

XIV Forum Europejskie Szkół Ziemi Tarnowskiej 

pod hasłem 

Wyzwania klimatyczne i energetyczne Unii Europejskiej 

 

 

IMIĘ, NAZWISKO UCZESTNIKA:  

IMIĘ NAZWISKO RODZICA/OPIEKUNA 

PRAWNEGO: 

 

NAZWA SZKOŁY (proszę wpisać pełną nazwę wraz           

z miejscowością): 

 

NUMER TELEFONU do rodzica/opiekuna prawnego:  

ADRES MAILOWY:  

DEKLAROWANY JĘZYK (do wyboru j. angielski,  

j. niemiecki, j. hiszpański) 

 

 

 

Wypełnienie i odesłanie niniejszej karty zgłoszeniowej równa się z oświadczeniem, że w roku 

szkolnym 2020/2021 osoba przystępująca do konkursu „Forum Europejskie Szkół Ziemi 

Tarnowskiej” jest uczniem klasy ósmej szkoły podstawowej lub uczniem szkoły 

ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej. 

Wypełnienie i odesłanie niniejszej karty zgłoszeniowej jest jednoznaczne ze zgodą 

rodzica/opiekuna prawnego na udział dziecka w konkursie. Kartę zgłoszeniową należy 

odesłać na adres e-mail: zseo@zseo.tarnow.pl w terminie do 31.03.2021 r.  

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych podanych w karcie 

zgłoszeniowej. 
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zał. nr 2 

 

INSTRUKCJA LOGOWANIA SIĘ DO SERWISU 

QUIZIZZ.COM 

Rejestracja w serwisie Quizizz.com jest darmowa. 

Krok 1. Wejdź na stronę www.quizizz.com. W prawym górnym roku kliknij na przycisk Sign Up 

(Dołącz). 

 

Krok 2. Podaj adres mailowy. Ważne, aby był to ten sam adres, który został wpisany w karcie 

zgłoszeniowej. To jeden z elementów, jaki ułatwi nam Twoją weryfikację. Wciśnij Next (Dalej). 

Jeśli posiadasz konto pocztowe na Gmailu możesz od razu połączyć się z Quizizz za 

pośrednictwem tej skrzynki. Skorzystaj z tej opcji klikając w Sign Up With Google (Zapisz się 

korzystając z Google). 

 

Krok 3. Wybierz typ konta, jakie chcesz założyć. Wybierz „a Student” (Uczeń). 

http://www.quizizz.com/
http://www.quizizz.com/
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Krok 4. Podaj swoją prawdziwą datę urodzenia (to również element, jaki ułatwi nam Twoją późniejszą 

identyfikację). 

 

Krok 5. Jeśli masz mniej niż 13 lat, podaj adres mailowy rodzica lub opiekuna prawnego (Parent Or 

guardian’s email), nazwę użytkownika (Create a username) i hasło (Password). 

Jako nazwę użytkownika wpisz: inicjał Twojego imienia i pełne nazwisko, np. A. Nowak, J. Kowalska. Aby 

zakończyć proces rejestracji kliknij w przycisk Complete Sign Up (Dokończ rejestrację). 

 

Jeśli masz więcej niż 13 lat, wpisz swoje imię (Real name), nazwisko (Last name) i hasło (Password). Aby 

zakończyć rejestrację kliknij w przycisk Complete Sign Up (Dokończ rejestrację). 

 

 

 


