
REGULAMIN KONKURSU WIEDZY O POLITOLOGII

PREAMBUŁA

Powołujemy do życia Konkurs Wiedzy o Politologii, kierując się przede wszystkim ideą
rozpowszechniania wśród młodych ludzi zainteresowania polityką krajową i światową.
Mając na celu edukację młodzieży z zakresu politologii, a także kształtowanie świadomości i
właściwych postaw obywatelskich młodego pokolenia, stworzyliśmy III stopniowy konkurs,
podczas którego wyłonimy 30 finalistów, w tym 3 laureatów.

UWAGI OGÓLNE

1. Podstawę do przeprowadzenia Konkursu Wiedzy o Politologii stanowi rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.
dz.u. z 2018 r. poz. 1457, ze zm)

2. Niniejszy regulamin stanowi uzupełnienie zasad zawartych w rozporządzeniu
wymienionym w pkt. 1 i odnosi się wyłącznie do II Edycji Konkursu Wiedzy o Politologii.

3. Organizatorem Konkursu Wiedzy o Politologii jest Redakcja “Głos Pokolenia”.

4. Do udziału w organizowaniu Konkursu są zapraszani przedstawiciele instytucji
naukowych i społecznych zajmujących się problemami związanymi tematycznie z
Konkursem, szczególnie z wydziałów (instytutów) nauk politycznych wyższych uczelni.

5. Konkurs Wiedzy o Politologii jest organizowany dla uczniów szkół wskazanych w
rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji
oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad oraz rozporządzeniu Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie
organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad.

6. Zawody Konkursu są trzystopniowe: I stopień –ogólnopolski quiz online, wyłaniający 300
uczestników; II stopień – ogólnopolski quiz online, wyłaniający 30 finalistów; III stopień
–ogólnopolski test stacjonarny, wyłaniający 3 laureatów. O wynikach, jakie osiągnęli
poszczególni uczestnicy Konkursu dostępne będą na witrynie internetowej “Głos Pokolenia”,
w przypadku zawodów III stopnia wyniki zostaną ogłoszone podczas wręczenia nagród
finalistom i laureatom.

KONKURS I JEGO ORGANIZATOR

1. Prawa i obowiązki Organizatora

1.1.Organizatorem Konkursu jest Redakcja “Głos Pokolenia”.

tel.: 663 015 309  Adres e-mail: kontakt@glospokolenia.pl

1.3. Do zadań Organizatora należy:

1) przygotowanie zadań na poszczególne etapy Konkursu,



2) realizacja konkursu zgodnie z postanowieniami jej regulaminu i dokumentacji
programowej,

3) zapewnienie odpowiednich środków do realizacji zawodów,

4) organizacja dystrybucji wyników poszczególnych etapów,

5) organizacja zawodów etapu III i uroczystego zakończenia Konkursu,

6) prowadzenie rozliczeń finansowych,

7) komunikacja z uczestnikami,

8) rozwiązywanie problemów i sporów,

9) działania promocyjne upowszechniające konkurs.

1.4. Organizator ma prawo do:

1) anulowania wyników poszczególnych etapów lub nakazywania powtórzenia
zawodów w razie ujawnienia istotnych (naruszających regulamin konkursu)
nieprawidłowości,

2) wykluczenia z udziału w konkursie uczestników łamiących regulamin konkursu,

3) rozstrzygania sporów i prowadzenia arbitrażu w sprawach dotyczących konkursu i
jej uczestników,

4) reprezentowania konkursu na zewnątrz,

5) nawiązywania współpracy z partnerami zewnętrznymi (np. sponsorami),

2. Struktura organizacyjna Konkursu

2.1. Struktura organizacyjna Konkursu obejmuje

1) decydowanie o stronie merytorycznej Konkursu, w tym opracowuje program
Konkursu i przygotowuje materiały na poszczególne etapy konkursu,

2) koordynowanie działań przygotowawczych do przeprowadzenia Konkursu,

4) przeprowadzenie stacjonarnych zawodów III stopnia oraz podanie do wiadomości
publicznej wyników,

5) rozstrzyganie sporów wynikających z kwestii merytorycznych,

6) wydanie zaświadczenia uczestnikom o uzyskanym statusie laureata i finalisty
Konkursu,

7) komunikację z uczestnikami,

8) dystrybucję zadań.



2.2 Organizator powołuje jedną komisję, w skład której wejdą specjaliści z dziedziny i
tematyki konkursu.

2.3. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do:

1) przestrzegania regulaminu i terminarza Konkursu,

2) realizacji zadań zgodnie z ich założeniami,

3) podpisania oświadczenia, w przypadku uczestników niepełnoletnich rodzice lub
opiekunowie, o zapoznaniu się z regulaminem Konkursu.

2.4. Uczestnik ma prawo do:

1) dobrowolnego udziału w Konkursie na równych zasadach przewidzianych dla
wszystkich uczestników,

2) informacji o organizacji, terminach przeprowadzenia, warunkach udziału w
zawodach, 3. Organizacja zawodów

3.1. Zawody Konkursu mają charakter indywidualny.

3.2. Zawody są trójstopniowe:

1) I stopień – zawody internetowe, podczas których wyłonimy 300 osób, uzyskujących
najwyższy wynik

2) II stopień – zawody internetowe, w których zostanie wyłonionych 30 najlepszych
wyników

3) III stopień – zawody centralne, stacjonarne, podczas których wyłonionych zostanie
3 laureatów, pozostali uczestnicy etapu uzyskują tytuł finalisty.

3.3 Zawody III stopnia (centralne - finał) odbywać się będą stacjonarnie w mst. st. Warszawie
w formie hybrydowej ( część pisemna oraz odpowiedź ustna nt wylosowanego tematu).

3.4 Terminarz

I stopień- 27 listopada 2021 r.

II stopień- 8 stycznia 2022 r.

III stopień- 18 marca 2022 r.

4. RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Administratorem Państwa danych Redakcja Głos Pokolenia. Państwa dane będą
wykorzystywane w celach informacyjnych - przebieg konkursu oraz wyniki. Podstawą
prawną przetwarzania danych osobowych jest art.6 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony



osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Państwa dane będą
przechowywane do rozpoczęcia się następnej edycji konkursu. W przypadku braku zgody na
przetwarzanie danych uczestnictwo w konkursie staje się niemożliwe. W razie wątpliwości
prosimy o kontakt pod podany adres mailowy na wstępie regulaminu.

5. Nagrody

Nagrody główne przyznane zostaną 3 Laureatom konkursu wyłonionym przez Jury
Konkursu. Finaliści Konkursu otrzymają nagrody za udział w finale konkursu. Fundatorem
nagród jest redakcja Głos Pokolenia oraz Sponsorzy konkursu, którzy zostaną wymienieni na
stronie internetowej Organizatora i w 6 punkcie niniejszego regulaminu. Nagrody
przyznawane są na podstawie werdyktu Jury


