
Regulamin
III Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Politologicznej

Preambuła

Powołujemy do życia Konkurs Wiedzy Politologicznej,
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.

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1
Podstawę do przeprowadzenia Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy
Politologicznej 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 III Edycji
Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Politologicznej, zwanej dalej
Konkursem.

§3
Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Politologicznej jest
Stowarzyszenie Głos Pokolenia zarejestrowane w Krakowie, ul. Sarmacka
7, 30-711 Kraków, KRS:0000951352, NIP: 6793231908, REGON: 521114542,
zwane dalej Organizatorem.



§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 uczelni wyższych.

§5
Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Politologicznej jest organizowany dla
uczniów szkół średnich 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
Nagrody główne przyznane zostaną 3 Laureatom konkursu wyłonionym
przez Jury Konkursu. Finaliści Konkursu otrzymają nagrody za udział
w finale Konkursu. Pozostali finaliści otrzymają nagrody pocieszenia.

§7
Komunikacja z uczestnikami będzie przeprowadzana drogą mailową oraz
poprzez komunikaty na stronie www Organizatora Konkursu i mediach
społecznościowych.

1) Oficjalna komunikacja z uczestnikami będzie prowadzona poprzez
wysyłanie e-maili na podane w trakcie rejestracji adresy. Będą w nich
zawarte:

a. Informacje o wynikach (liczba punktów uzyskanych, całkowita
ilość punktów i próg przejścia) uczestnicy, będą dostawać
w wysyłanych e-mailach.

b. Na prośbę uczestnika, wysłana zostanie kopia odpowiedzi
podanych przez uczestnika.

2) Informacje dotyczące terminów zapisu oraz terminu wysyłania
e-maili, będą pojawiać się na stronie www.glospokolenia.pl i na
mediach społecznościowych Stowarzyszenia Głos Pokolenia.



§8
Cele Konkursu:

1) Krzewienie wiedzy politologicznej wśród młodych osób.
2) Upowszechnienie wiedzy z zakresu politologii.
3) Budowanie wśród młodzieży świadomego społeczeństwa

obywatelskiego.
4) Umożliwienie młodzieży dostępu do rzetelnych źródeł wiedzy

z zakresu politologii.

Rozdział II
ORGANIZATOR

§9
Do zadań Organizatora należy:

1) realizacja Konkursu zgodnie z postanowieniami jego regulaminu
i dokumentacji programowej,

2) zapewnienie odpowiednich środków do realizacji zawodów,
3) organizacja dystrybucji wyników poszczególnych etapów,
4) organizacja zawodów etapu III i uroczystego zakończenia Konkursu,
5) prowadzenie rozliczeń finansowych,
6) komunikacja z uczestnikami,
7) rozwiązywanie problemów i sporów,
8) działania promocyjne upowszechniające Konkurs.

§10
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 jego uczestników,

4) reprezentowania Konkursu na zewnątrz,



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

6) ustalenia liczby finalistów zależnej od liczby łącznie zgłoszonych
osób.

§11
Struktura organizacyjna Konkursu obejmuje:

1) decydowanie o stronie merytorycznej Konkursu, w tym opracowanie
programu Konkursu i przygotowanie materiałów na poszczególne
etapy Konkursu,

2) koordynowanie działań przygotowawczych do przeprowadzenia
Konkursu,

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

4) rozstrzyganie sporów wynikających z kwestii merytorycznych,
5) wydanie zaświadczenia uczestnikom o uzyskanym statusie laureata

i finalisty Konkursu,
6) komunikację z uczestnikami,
7) dystrybucję zadań.

Rozdział III
Komitet Konkursu

§12
Organizator powołuje Komitet Konkursu, zwany dalej Komitetem, w skład
którego wejdą specjaliści z dziedziny i tematyki Konkursu. Skład Komitetu
zostanie opublikowany na stronie www.glospokolenia.pl.

§13
Obowiązki Komitetu:

1) Przygotowanie wykazu literatury.
2) Przygotowanie pytań konkursowych.
3) Przygotowanie tematów do odpowiedzi ustnych i pisemnych.
4) Sprawdzenie arkuszy odpowiedzi.



5) Czuwanie nad merytoryką Konkursu.
6) Ustanowienie progów procentowych wymaganych do kwalifikacji

uczestników do kolejnego etapu.

Rozdział IV
Uczestnicy

§14
Uczestnikiem może być osoba, która jest uczniem szkoły średniej
z wyłączeniem szkół policealnych i zarejestrowała się poprzez formularz
opublikowany przez organizatora

§15
Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do:

1) przestrzegania regulaminu i terminarza Konkursu,
2) realizacji zadań zgodnie z ich założeniami,
3) podpisania oświadczenia RODO - w przypadku uczestników

niepełnoletnich wymagany jest również podpis rodzica lub opiekuna
prawnego,

§16
Uczestnik ma prawo do:

1) informacji o organizacji, terminach przeprowadzenia poszczególnych
etapów Konkursu, warunkach udziału w zawodach.



Rozdział V
Organizacja

§17
Zawody Konkursu mają charakter indywidualny.

§18
Zawody są trójstopniowe:

1) I stopień – za pośrednictwem strony glospokolenia.pl
2) II stopień –  za pośrednictwem strony glospokolenia.pl
3) III stopień – zawody centralne, stacjonarne, podczas których

wyłonionych zostanie 3 laureatów, pozostali uczestnicy etapu
uzyskają tytuł finalisty.

§19
Zawody III stopnia (centralne - finał) odbywać się będą stacjonarnie w m. st.
Warszawie z częścią pisemną oraz odpowiedzią ustną na podstawie
wylosowanego tematu.

§20
Terminy poszczególnych etapów Konkursu:

● I stopień- 11 stycznia 2023 r.
● II stopień- 28 lutego 2023 r.
● III stopień- 31 marca 2023 r.



ROZDZIAŁ VI
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Administratorem Państwa danych Jest jest Stowarzyszenie Głos
Pokolenia zarejestrowane w Krakowie, ul. Sarmacka 7, 30-711 Kraków,
KRS:0000951352, NIP: 6793231908, REGON: 521114542. 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). Dane
uczestników, będą przechowywane do zakończenia edycji natomiast dane
laureatów i finalistów do roku od finału. W przypadku braku zgody na
przetwarzanie danych uczestnictwo w konkursie staje się niemożliwe. W
razie pytań prosimy o kontakt pod adresem e-mail:
kontakt@glospokolenia.pl


