Regulamin konkursu szkolnego „Unia Europejska jest ciekawa”

1.Organizatorem konkursu jest Koło Europejskie EPAS, działające w XXIII Liceum
Ogólnokształcącym w Łodzi ul. al. Marsz. J. Piłsudskiego 159
2. Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy z zakresu funkcjonowania Unii Europejskiej oraz
rozwijanie i pogłębianie zainteresowań tematyką europejską.
3. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów naszego Liceum.
4. Konkurs składa się z dwóch etapów:
etap I: quiz internetowy z wiedzy o Unii Europejskiej pisany indywidualnie lub w parze. Quiz
składa się z 20 pytań zamkniętych. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania
wynosi 20. Do II etapu przechodzą osoby, które uzyskały minimum 50%, czyli 10 punktów.
I etap konkursu odbędzie się w terminie 31.05.2021r. o godz.16. Link do konkursu:
https://forms.office.com/r/QnjV1eJvG1 Ogłoszenie wyników I etapu zostanie zamieszczone
na dzienniku elektronicznym w dniu 2.06.2021r.
etap II: zadanie kreatywne realizowane w parze bądź indywidualnie w formie filmu,
fotoreportażu, plakatu, eseju lub memu. Motywem przewodnim ma być do wyboru:
- Euromity
- Moje miejsce w UE za 10 lat
- Różnorodność kultury dowolnego państwa UE
- Mój przyjaciel w UE
Zadanie kreatywne należy przesłać do Organizatorów konkursu bądź dostarczyć
indywidualnie do szkoły do dnia 14.06.2021r.
5. Każdy uczestnik koduje pracę kodem ucznia zawierającym klasę oraz numer z dziennika,
np. 2SG-13( uczeń klasy 2SG, numer w dzienniku 13). W przypadku, gdy udział bierze para-w
miejscu na imię i nazwisko uczestnicy wpisują kody obu osób.

6. Prace uczniów będą oceniane przez Starszych Ambasadorów programu EPAS. Do prac
Komisji Konkursowej może być zaproszony przedstawiciel Biura Informacyjnego Parlamentu
Europejskiego w Warszawie.
7.Przy ocenie prac i towarzyszącego im opisu będą brane pod uwagę:
a) wartość merytoryczna: zgodność pracy z tematem konkursu, przesłanie, adekwatny wybór
środków, praca zespołowa (10 pkt.)
b) wartość artystyczna: pomysłowość oraz kreatywność ,np. Czy praca jest ciekawa i
wzbudza emocje? ( 5 pkt.)
c) jakość techniczna, m.in: montaż, jakość dźwięku/obrazu, jakość rysunku (5 pkt.)
Łącznie za II część można uzyskać 20 pkt.
8. Zwycięzcą konkursu będzie uczestnik bądź uczestnicy, którzy uzyskali najwyższą sumę
punktów za obie części.
9. Laureat lub laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.
10. Wyniki II etapu konkursu zostaną ogłoszone do dnia 17.06.2021. na stronie szkoły.
11. Wręczenie nagród odbędzie się podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego.

