II INTERNETOWY KONKURS WIEDZY O UE

BIURO JANUSZA LEWANDOWSKIEGO
POSŁA DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Organizatorem Internetowego Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej jest Biuro Janusza
Lewandowskiego, Posła do Parlamentu, zwane dalej Organizatorem.
§2
Celem konkursu jest popularyzacja idei integracji europejskiej, wiedzy na temat budżetu UE,
programów kulturalnych i edukacyjnych, a także współpracy międzynarodowej Unii
Europejskiej wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych i szkół wyższych.
§3
Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie wszystkich szkół ponadgimnazjalnych, a także
studenci szkół wyższych zlokalizowanych w województwie pomorskim. Uczniowie lub
studenci zgłaszają swój udział w konkursie poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego
na stronie internetowej www.januszlewandowski.pl.
§4
Szczegółowe informacje na temat konkursu będą zamieszczane na stronie internetowej
www.januszlewandowski.pl

Rozdział II

Struktura i przebieg konkursu
§5
Konkurs rozpoczyna się z dniem 04.04.2016 r. i kończy 11.05.2016 r.
§6
Pytania konkursowe (otwarte i zamknięte) będą dotyczyły genezy, programów kulturalnych,
edukacyjnych, młodzieżowych, instytucji Unii Europejskiej, budżetu UE i współpracy
międzynarodowej UE. Za każdą prawidłową odpowiedź uczestnik otrzymuje 1 punkt w
przypadku pytań zamkniętych i maksymalnie 5 punktów w przypadku pytań otwartych.
§7
Możliwość odpowiadania na pytania mają jedynie osoby, które do 30.04.2016 r.
zarejestrowały się na stronie www.januszlewandowski.pl.
§8
Pytania konkursowe będą codziennie przesyłane drogą e-mailową do zarejestrowanych
uczestników, przez cały okres trwania konkursu (od 04.05.2016 do 11.05.2016). Odpowiedzi
na pytanie można udzielać wyłącznie w dniu otrzymania e-maila, do godziny 23:59. Uczestnik
nie ma możliwości odpowiedzi na wcześniej przesłane pytania. Odpowiedzi na pytanie
można udzielić tylko raz.
§9
W przypadku jeśli dwie lub więcej osób uzyskają taką samą liczbę punktów, Komisja
Konkursowa przeprowadzi dodatkową rundę konkursową polegającą na opublikowaniu 2
pytań otwartych. Osoby biorące udział w dodatkowej rundzie konkursowej zostaną o tym
fakcie poinformowane drogą e-mailową.
§10
13 maja 2015 r. na stronie internetowej www.januszlewandowski.pl zostanie opublikowana
lista laureatów.

§ 11
Nad przebiegiem konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa, w skład której wejdą
pracownicy Biura Janusza Lewandowskiego, Posła do Parlamentu Europejskiego.

Rozdział III
Nagrody
§12
25 osób, które uzyskają najwyższy wynik w konkursie, zostanie zaproszonych przez Janusza
Lewandowskiego, Posła do Parlamentu Europejskiego, do udziału w bezpłatnym wyjeździe
studyjnym do Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Organizator zapewnia bezpłatny
przejazd do Brukseli oraz powrót do kraju, wyżywienie na miejscu, ubezpieczenie,
zakwaterowanie, oraz wszelkie koszty związane z atrakcjami zawartymi w programie.
Organizator nie zapewnia wyżywienia podczas podróży.

§13
Szczegółowy opis i harmonogram wyjazdu zostanie przesłany laureatom drogą e-mailową.
Rozdział V
Postanowienia końcowe
§14
Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie ważnego dowodu osobistego lub paszportu.
§15
Laureaci konkursu, którzy uczęszczają do szkoły ponadgimnazjalnej zobowiązani są do
załączania zgody rodziców lub prawnych opiekunów na ewentualny wyjazd uczestnika do
Brukseli.
§16
Wyniki konkursu zatwierdzone przez Komisję Konkursową są ostateczne.

§17
Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem wszystkich warunków
Regulaminu Konkursu.

§18
We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają
przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o ochronie danych osobowych oraz Ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych.

§19
W uzasadnionych przypadkach organizatorzy zastrzegają sobie możliwość do zmiany treści
regulaminu w trakcie trwania konkursu.
§20
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do udostępniania i przetwarzania informacji,
które są przedmiotem Konkursu celem realizacji procesu Konkursu, uczestnik rejestrując się
w konkursie automatycznie „Wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych
przekazanych dla potrzeb niezbędnych do realizacji Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych /Dz.U. z 2002r nr 101 poz.926 z pózn.zm/".
§21
Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.

