Regulamin Konkursu „Co wiesz o Unii Europejskiej?” – edycja I
Tym konkursem rozpoczynamy serię konkursów wiedzy o krajach Unii Europejskiej. Co pół
roku jeden kraj przewodniczy Radzie Unii Europejskiej i w każdym półroczu będziemy
zachęcać Was do zgłębienia wiedzy o jednym z krajów członkowskich Unii Europejskiej.
Niedawno przewodnictwo w Radzie UE zakończyły Niemcy i temu krajowi poświęcona
jest I edycja konkursu.

Cel konkursu
Celem konkursu jest:
- poszerzenie wiedzy o krajach Unii Europejskiej.
- zachęcenie młodzieży do samodzielnego wyszukiwania informacji.
- rozwijanie kreatywności.
- doskonalenie umiejętności z zakresu TIK (Technologii Informacyjno – Komunikacyjnej).
Uczestnicy konkursu
Konkurs jest adresowany do uczniów klas 4-8 szkół podstawowych.

Zgłoszenia i przebieg konkursu
Aby wziąć udział w konkursie należy:
1. Wypełnić online kartę zgłoszenia do konkursu dostępna w linku poniżej:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=koidTkxGvUKhfZdtQhr0H2jEBfeqYZJqOiMDhxt8dRUMlZaRzlGSzBWNzlBR05RSExLWVpVT05LSS4u

2. Wykonać w terminie do 11 lutego 2021 dwa zadania konkursowe opisane
szczegółowo poniżej.
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Zadanie 1
1. Zadanie polega na rozwiązaniu quizu online sprawdzającego wiedzę o zwyczajach
świątecznych w Niemczech oraz wiedzę ogólną o Niemczech.
2. W celu wykonania quizu należy zarejestrować się i zalogować na portalu
https://quizizz.com/admin
3. Po zalogowaniu należy wpisać kod dostępu do quizu: 43745332 i rozwiązać quiz
4. Pytania w quizie będą oparte na materiale dostępnym na poniższych stronach
internetowych:


https://www.aterima-med.pl/poradnik-dla-opiekunek,praca-opiekunki,1171,bozenarodzenie-w-niemczech-zwyczaje-ktore-warto-znac



https://www.opiekunki.interkadra.pl/poradnik-opiekunki/tradycje-i-zwyczaje-obchodzeniaswiat-bozego-narodzenia-w-niemczech/



https://www.eska.pl/news/swieta-bozego-narodzenia-w-niemczech-tradycje-i-ciekawostkiaa-nw9W-BZwM-2UzV.html



https://tvn24.pl/swiat/25-lat-temu-powstaly-zjednoczone-niemcy-ra559867-3306490



http://www.jagiello-debica.edu.pl/index.php/wiedza-o-kraju/103-o-niemcach-w-skrocie



https://poznajnieznane.pl/ciekawostki-2/ciekawostki-panstwa-3/niemcy-ciekawostki/
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Zadanie 2
Zadanie polega na przygotowaniu prezentacji multimedialnej na zadany temat.
Klasy 4-6
Wyobraź sobie, że koleżanka/ kolega prosi Cię o rade, gdzie mogłaby/mógłby spędzić miło
czas będąc w Niemczech. Zaproponuj jej/mu zabawę w jednym z parków rozrywki. Opisz,
gdzie on się znajduje i jakie atrakcje ma do zaproponowania.
Klasy 7-8
W czasie wakacji spędzisz kilka dni w Niemczech. Wybierz i zaprezentuj 3 miejsca, które
chciałbyś odwiedzić. Uzasadnij, dlaczego według Ciebie są warte odwiedzenia.
 Prezentację można przygotować w dowolnej formie elektronicznej (opis, prezentacja
multimedialna, video).
 Pracę należy wykonać w języku polskim.
 Ocenie będzie podlegać treść, jakość wykonania, kreatywność, atrakcyjność formy.
 Pracę należy wykonać w terminie do 11 lutego 2021 i przesłać pocztą elektroniczną na
adres: witold.witkowski@mdk2.bytom.pl

Ogłoszenie wyników
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej MDK2 w terminie do 26 lutego
2021.
Wręczenie nagród:
Forma wręczenia nagród będzie uzależniona od sytuacji epidemicznej. Uczestnicy zostaną
poinformowani o sposobie wręczenia nagród pocztą email lub telefonicznie.

Kategorie wiekowe
Konkurs będzie przeprowadzony i oceniany w dwóch kategoriach wiekowych:
Kat. I – uczniowie klas 4-6
Kat. II – uczniowie klas 7-8
Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody ufundowane przez organizatorów.

Sprawy organizacyjne:
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1. Prace zostaną ocenione przez Jury powołane przez organizatorów konkursu.
2. Decyzja Jury jest ostateczna i niepodważalna.
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do niekomercyjnego opublikowania prac
konkursowych w Internecie.
4. Wszystkie sprawy nieujęte w regulaminie i kwestie sporne rozstrzygają organizatorzy.
5. Wszelkich informacji udzielają koordynatorzy konkursu mgr Sylwia Bieniek
(sylwia.bieniek@mdk2.bytom.pl) oraz mgr Witold Witkowski
(witold.witkowski@mdk2.bytom.pl)
6. Zarejestrowanie się do udziału w konkursie jest równoznaczne z przyjęciem
niniejszego regulaminu.
7. Organizatorom przysługuje prawo do zmiany niniejszego regulaminu, a także
odwołania, przerwania, zawieszenia lub zmiany terminu przeprowadzenia konkursu
bez podawania przyczyn.
Klauzula informacyjna
1.Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych na podstawie 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 (4.5.2016 L 119/37 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL).
2.Przyjmuję do wiadomości, że:
a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 z
siedzibą w Bytomiu ul. Ks. J. Popiełuszki 9, tel. 32/2812- 173,
mail:sekretariat@mdk2.bytom.pl
b) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Bytomiu możliwy jest pod adresem e-mail:
iod_edu@um.bytom.pl
c) Dane osobowe Pana/i/ wychowanka będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych osobowych.
d) Pana/Pani/Ucznia dane osobowe przechowywane będą przez okresy zakreślone
w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt obowiązującym w placówce.
e) Pan/i /pełnoletni wychowanek posiada prawo do: żądania od administratora dostępu do
danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
f) Rodzicom/ prawnym opiekunom/pełnoletnim uczestnikom przysługuje prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
g) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa w
Konkursie „Co wiesz o Unii Europejskiej?” organizowanym przez Młodzieżowy Dom
Kultury nr 2 w Bytomiu. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania, a konsekwencją
niepodania odpowiednich danych osobowych będzie brak możliwości uczestnictwa w wyżej
wspomnianym konkursie.
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