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REGULAMIN KONKURSU WIEDZY O SAMORZĄDZIE 
„Młody Samorządowiec w zjednoczonej Europie” 

 
 

Rozdział I 
Postanowienia ogólne 

 
§ 1 

1. Organizatorem Konkursu „Młody Samorządowiec w zjednoczonej Europie”, zwanego 

dalej Konkursem, jest Instytut Politologii UO.  

2. Patronat Honorowy nad konkursem sprawuje Marszałek Województwa Opolskiego oraz 

Opolski Kurator Oświaty. 

3. Projekt jest finansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w ramach konkursu 

pn. „Wsparcie wymiaru samorządowego i obywatelskiego polskiej polityki zagranicznej 

2018”.  

4. Opiekę merytoryczną nad Konkursem sprawuje Instytut Politologii UO. 

5. Na potrzeby przeprowadzenia Konkursu Dyrektor Instytutu Politologii UO powołuje 

Komisję Konkursową, w skład której wchodzą przedstawiciele organizatora.  

 
§ 2 

Celem Konkursu jest:  
1. Popularyzacja wiedzy dotyczącej samorządu terytorialnego, jego struktur i zasad 

funkcjonowania. 

2. Propagowanie wiedzy z zakresu obowiązujących regulacji prawnych, w tym praktyk 

stosowanych w zakresie tworzenia, działalności i funkcjonowania organizacji 

pozarządowych. 

3. Rozwijanie zainteresowań związanych z wielowymiarowością samorządu w kontekście 

realizacji zadań własnych i zleconych. 

4. Propagowanie dobrych praktyk w zakresie działania i współpracy samorządowej, w tym 

współpracy międzynarodowej województwa opolskiego z samorządami z innych krajów 

europejskich, w tym także Białorusi i Ukrainy.  

5. Kształtowanie umiejętności pracy w grupie oraz współpracy przy rozwiązywaniu 

problemów. 

6. Zwiększenie poziomu świadomości na temat potrzeby angażowania się w sprawy 

społeczne i samorządowe oraz podejmowania wysiłku na rzecz dobra lokalnej, 

regionalnej, narodowej i europejskiej wspólnoty  

7. Zwiększenie poziomu świadomości o znaczeniu samorządu terytorialnego dla 

prawidłowego funkcjonowania demokracji 

8. Przygotowywanie młodzieży szkolnej do brania aktywnego i świadomego udziału w życiu 

społecznym i samorządowym oraz wspierania inicjatyw, polegających na rozwijaniu 

współpracy z partnerami zagranicznymi i tworzenia z nimi partnerstw 

9. Promocja podejmowania studiów wyższych, w tym w obszarze nauk społecznych. 
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§ 3 

Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenu 
województwa opolskiego. 
 

 
Rozdział II 

Zasady Konkursu 
 

 
§ 4 

1. Chętni zgłaszają swój udział w Konkursie wypełniając Kartę zgłoszenia, stanowiącą 

załącznik do niniejszego Regulaminu. 

2. Wypełnioną Kartę zgłoszenia należy przekazać nauczycielowi odpowiedzialnemu za 

przeprowadzenie etapu I w danej szkole. 

3. Nauczyciele odpowiedzialni za przeprowadzenie I etapu konkursu, przekazują drogą 

elektroniczną do Instytutu Politologii UO imienną listę uczestników z danej szkoły. 

4. Każdy uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. 

5. Każda zmiana danych uczestnika wymaga zachowania formy pisemnej. 

6. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane na 

Karcie zgłoszeniowej, w szczególności za zmianę danych osobowych i/lub adresu email, 

co mogłoby uniemożliwić odszukanie uczestnika Konkursu lub wręczenie nagrody. 

 
§ 5 

1. Etap I – wewnątrzszkolny (eliminacje), przeprowadzany w szkołach uczestników, które 

przekazały zgłoszenia, przez współpracujących nauczycieli wyznaczonych przez 

dyrekcje w/w szkół. 

2. Odbywa się we wszystkich uczestniczących szkołach w tym samym terminie. 

3. Uczestnictwo w I etapie ma charakter indywidualny. 

4. Etap I ma formę pisemną – testu zamkniętego, przygotowanego przez Instytut Politologii 

UO. 

5. Wszelkie niezbędne dokumenty wraz z instrukcją przeprowadzenia etapu I 

przekazywane są w zamkniętych kopertach do szkół, gdzie otwierane są komisyjnie 

przez przeprowadzających etap I. 

6. Test powstał w oparciu o literaturę przeznaczoną dla klas szkół ponadgimnazjalnych  

z przedmiotów takich jak historia oraz wiedza o społeczeństwie poziomu podstawowego  

i rozszerzonego. Tematyka testu dotyczy szerokorozumianego pojęcia samorządności,  

w tym współpracy międzynarodowej województwa opolskiego. 

7. Po przeprowadzeniu I etapu konkursu prace uczestników przekazywane są w 

zamkniętych kopertach – wraz z kartami zgłoszeń  – do Instytutu Politologii UO, gdzie 

podlegają ocenie.  

8. Efektem I etapu konkursu jest lista rankingowa. Do etapu II – finałowego zakwalifikowani 

zostaną uczniowie, którzy uplasują się w gronie osób z 36 najwyższymi wynikami,   

zgodnie z listą. 

9. W przypadku udziału w I etapie Konkursu mniejszej liczby uczestników niż zakłada ust.8,  

o ilości uczestników w II etapie decyduje Komisja Konkursowa. 

10. Wyniki pierwszego etapu zostaną podane do publicznej wiadomości nie później niż 7 dni 

po przeprowadzeniu testu. 
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§ 6 

1. Etap II – wojewódzki (finał), odbywać się będzie w Instytucie Politologii UO (budynek 

Collegium Civitas), mieszczącego się przy ulicy Katowickiej 89 w Opolu. 

2. Uczestnictwo w finałowym etapie ma charakter zespołowy. 

3. Ocenie w etapie II poddane zostaną zarówno wiedza z zakresu samorządności jak  

i umiejętności, takich jak praca w grupie czy rozwiązywanie problemów z zakresu 

tematyki konkursu.  

4. Każde zadanie to jedna runda. Poszczególne rundy etapu finałowego podlegają ocenie 

Komisji. Uczestnicy dobierani są w dwanaście 3 osobowych zespołów. Każdy z 

zespołów rywalizuje w ramach własnej grupy składającej się z dwóch lub trzech 

zespołów,  

w zależności od specyfiki rundy. Zespół, który zgodnie z arkuszem punktacyjnym 

otrzyma w swojej grupie największą ilość punktów zdobywa 3 pkt. w ogólnej klasyfikacji, 

kolejne zespoły odpowiednio 2 pkt. i 1 pkt. W przypadku rund, w których rywalizować 

będą w ramach jednej grupy dwa zespoły, zwycięzca rundy – który uplasuje się na 

miejscu pierwszym – otrzymuje 3 pkt. w ogólnej klasyfikacji, natomiast zespół drugi 

otrzymuje 1 punkt. Charakter rudny jest jednakowy dla wszystkich zespołów. 

5. W przypadku udziału w II etapie Konkursu mniejszej liczby uczestników niż zakłada  

§ 6 ust.8, o liczebności i ilości zespołów decyduje Komisja Konkursowa przed 

przystąpieniem do etapu II. 

6. Składy zarówno zespołów jak i grup, każdorazowo przed kolejną rundą etapu 

finałowego, są dobierane w sposób losowy. 

7. Każdy członek zespołu otrzymuje taką liczbę punktów, jaką dany zespół uzyska w danej 

rundzie. Zwycięzcy zostaną wyłonieni na podstawie sumy punktów uzyskanych w 

poszczególnych rundach.  

8. Status Laureata Konkursu przysługuje pierwszym 20 osobom, które uzyskają w II etapie 

– finale największą liczbę punktów łącznie z poszczególnych rund. 

9. W razie nie wyłonienia Laureatów Konkursu w liczbie 20, organizator zastrzega sobie 

prawo przeprowadzenia dodatkowej rundy – dogrywki. Runda ma charakter 

indywidualny, uczestnicy kolejno losują pytania przygotowane przez pracowników 

Instytutu Politologii UO. Dogrywka trwa do momentu wyłonienia wszystkich Laureatów 

Konkursu. 

 
§ 7 

 
Harmonogram konkursu obejmuje następujące działania: 

1) 10 września 2018 r.: przekazanie informacji do szkół z terenu województwa 

opolskiego nt. konkursu za pośrednictwem Departamentu Edukacji i Rynku Pracy 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, 

2) 17 września 2018 r.: termin zgłoszeń udziału; nauczyciele odpowiedzialni za 

przeprowadzenie I etapu konkursu, przekazują mailowo do Instytutu Politologii 

UO na adres politologia@uni.opole.pl imienną listę uczestników z danej szkoły, 

3) 19 września 2018 r.: przekazanie do szkół dokumentów wraz z instrukcją 

przeprowadzenia etapu I konkursu, 

4) 24 września 2018 r.: przeprowadzenie I etapu konkursu, 
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5) po 24 września 2018 r.: przekazanie protokołu z etapu szkolnego wraz 

z rozwiązanymi testami i zgłoszeniami uczestników w zamkniętej kopercie do 

Instytutu Politologii Uniwersytetu Opolskiego na adres (dostarczany osobiście lub 

wysłany): Instytut Politologii Uniwersytet Opolski, ul. Katowicka 89, 45 – 061 

Opole, 

6) 28 października 2018 r. – ostateczny termin przyjmowania dokumentów z etapu 

szkolnego, 

7) 1 października 2018 r.: ogłoszenie wyników etapu I konkursu, 

8) 8 października 2018 r.: przeprowadzenie etapu II konkursu. 

 
 

§ 8 
1. Ocenę uczestników obu etapów konkursu powierza się Komisji Konkursowej. 

2. Komisja Konkursowa pracuje w oparciu o Regulamin prac komisji. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do rozstrzygnięcia Konkursu na zasadach przez 

niego ustalonych, bez prawa odwołania.  

4. Organizator  zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w przebiegu etapów konkursu.  

Każda zmiana zostanie podana do wiadomości zainteresowanych.  

5. Wszelkich szczegółowych informacji oraz wyjaśnień w sprawach dotyczących Konkursu 

udzielają: 

 
 dr Marek Mazurkiewicz, tel. 501 459 360, e-mail: mmazurkiewicz@uni.opole.pl 

 dr Michał Niebylski, tel. 501 683 608, e-mail: michal.niebylski@gmail.com  

 
Instytut Politologii, Uniwersytet Opolski 

45 – 061 Opole, ul. Katowicka 89 
tel. 77 /452 74 60 
fax.77  /452 74 69 

e-mail: politologia@uni.opole.pl 
www.politologia.uni.opole.pl 

 
Rozdział III 

Nagrody 
 

§ 9 
1. Wszyscy uczestnicy I etapu konkursu otrzymają dyplomy uczestnictwa, które zostaną 

przekazane bezpośrednio do szkół. Wręczenie dyplomów uczestnikom etapu finałowego 

nastąpi w dniu finału. 

2. Laureaci konkursu, w liczbie pięciu otrzymają nagrody finansowe w wysokości 600 

zł/osoba. Pula nagród w konkursie może się zwiększyć.  

3. Każdy uczestnik etapu finałowego oraz indywidualnie kwalifikowani uczestnicy I etapu 

będą mieli możliwość uczestnictwa w wykładach i warsztatach, organizowanych 

i finansowanych przez UO, dotyczących teoretycznych i praktycznych zagadnień m.in. 

z zakresu: 

a) Wiedzy o społeczeństwie; 

b) Negocjacji i rozwiązywanie konfliktów; 

c) Marketingu politycznego; 

d) Umiejętności menedżerskich; 

mailto:mmazurkiewicz@uni.opole.pl
mailto:michal.niebylski@gmail.com
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e) Kreacji wizerunku. 

 
4. Szczegóły organizacyjne dotyczące warsztatów będą ustalane bezpośrednio 

z zainteresowanymi uczestnikami. 

 
 

Rozdział IV 
Postanowienia końcowe 

 
§ 10 

Organizatorowi Konkursu przysługuje wyłączne prawo rozstrzygania sporów powstałych  
w trakcie Konkursu oraz do dokonywania wykładni i interpretacji niniejszego Regulaminu. 

 
§ 11 

Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu Konkursu. 
 
 

§ 12 
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. 

 
§ 13 

We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie 
przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych.
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