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Międzypowiatowy Konkurs Wiedzy o UE 
XIX edycja pod hasłem 

Młodzi przyszłością Europy 

 

 
 

I. Pod patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty 

II. Organizatorzy Konkursu 

1. III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej  

w Płocku. 

2. Zespół Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza w Płocku. 

III. Cele Konkursu 

1. Kształtowanie postaw otwartości na integrację rozumianą jako uznanie  

dla różnorodności w jedności. 

2. Poznanie europejskiego dziedzictwa jako jednego z najistotniejszych czynników 

tworzenia się Zjednoczonej Europy. 

3. Ukazanie historii integracji UE na tle procesów integracyjnych współczesnego świata. 

4. Zapoznanie z mechanizmami i strukturami funkcjonującymi w UE. 

5. Uświadomienie znaczenia Unii Europejskiej jako organizacji ponadpaństwowej. 

6. Rozwijanie umiejętności dostrzegania konieczności współpracy i współodpowiedzialności  

w Europie w zakresie środowiska geograficznego, gospodarki, polityki i kultury. 

7. Zachęcenie młodzieży do podejmowania działań na rzecz integracji europejskiej  

i poznawania źródeł informacji o Europie. 

8. Rozbudzenie u młodzieży zainteresowania problematyką europejską oraz rozwijanie 

wiedzy na temat krajów europejskich. 

9. Ukazanie miejsca i roli Polski w procesie integracji europejskiej. 

10. Kształcenie umiejętności krytycznej oceny korzyści i kosztów wynikających  

z funkcjonowania Polski w realiach UE. 

11. Przygotowanie uczniów do samodzielnego poszukiwania informacji o aktualnych 

problemach związanych z procesem integracji europejskiej.  

IV. Tematyka Konkursu 

1. Idea integracji europejskiej w perspektywie historycznej. 

2. Organizacje gospodarczo – polityczne integrujące Europę i ich główne założenia. 

3. Geneza i rozwój Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej. 

4. Instytucje Wspólnot i Unii Europejskiej. 

5. Ojcowie i symbole Unii Europejskiej. 

6. Struktury Unii Europejskiej. 

7. Traktaty wspólnotowe i unijne. 

8. Unia gospodarczo – walutowa. Wspólna waluta europejska – euro. 
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9. Polityka gospodarcza i regionalna Unii Europejskiej. 

10. Programy pomocowe i strukturalne w Unii Europejskiej. 

11. Programy edukacyjne i kulturalne w Unii Europejskiej.  

12. Kraje członkowskie Unii Europejskiej i ich charakterystyka. 

13. Polska w strukturach unijnych. 

14. Korzyści i koszty wynikające z przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. 

V. Organizacja Konkursu 

1. Konkurs kierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych młodzieżowych Mazowsza 

Północnego. 

2. Konkurs rozgrywany jest w kategorii indywidualnej i będzie odbywał się w trzech 
etapach: 

I etap (szkolny) 

Każda szkoła typuje trzech uczniów, którzy będą ją reprezentować w etapie 

międzyszkolnym (forma typowania uczniów jest dowolna). Uczniowie ci powinni 

wykazać się wiedzą i zainteresowaniami dotyczącymi Unii Europejskiej, geografii  

i historii państw członkowskich. 

II etap (międzyszkolny – półfinał) 

Uczniowie rozwiązują test zawierający różnorodny typ zadań w czasie 50 minut.  

Do finału zakwalifikowanych będzie 10 osób z największą liczbą punktów.  

III etap (międzyszkolny – finał) 

Uczniowie rozwiązują podobny typ testu w czasie 40 minut. Laureatami zostają  

trzy osoby, które uzyskały najwyższą liczbę punktów, a pozostali uczestnicy otrzymują 

tytuł finalisty konkursu.  

Uwaga! W przypadku takiej samej liczby punktów o przejściu do grona laureatów 

decyduje ustna dogrywka. 

VI. Terminarz Konkursu 

1. Etap szkolny – karty zgłoszenia (czytelnie wypełnione) trzech uczniów należy przesłać  

do 07 marca 2023 r. (wtorek), na adres: 

 Zespół Szkół Centrum Edukacji w Płocku  

 aleja F. Kobylińskiego 25 , 09 – 400 Płock 

 tel./fax: (24) 262 33 47 

 e-mail: zsce@centrumedukacji.pl  

 z dopiskiem Międzypowiatowy Konkurs Wiedzy o UE  

 lub wysłać faksem. 

2. Etap międzyszkolny – półfinał odbędzie się dnia 14 marca 2023 r. (wtorek) o godz. 

11.00 w auli Zespołu Szkół Centrum Edukacji w Płocku. 

3. Etap międzyszkolny – finał odbędzie się 30 marca 2023 r. (czwartek) o godz. 11.00  

w auli III LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Dąbrowskiej w Płocku,  

ul. Łukasiewicza 11. 

VII.  Nagrody i wyróżnienia 

Dla laureatów przewidziane są nagrody rzeczowe, a dla wszystkich finalistów dyplomy i upominki. 

VIII.  Literatura 

1. Europa od A do Z, Werner Weidenfeld, Wolfgang Wessels, 2002. 

2. ABC Unii Europejskiej, 2004. 

3. Encyklopedia Unii Europejskiej, 2008. 

mailto:zsce@centrumedukacji.pl
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4. Atlas, Odkrywamy UE, WSiP, 2008. 

5. Geografia Unii Europejskiej/ pod. red Jerzego Makowskiego/, Warszawa 2008. 

6. Europa w 12 lekcjach, Pascal Fontaine, 2014. 

7. Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. 

8. Edukacja europejska, St. Zięba, J. Korba, Z. Smutek, Operon, 2014. 

9. Polska w Unii Europejskiej, Barbara Odnous, Multico, 2016. 

10. Publikacje i broszury wydane przez UKIE i UE, w latach 2000-2022. 

11. Strony internetowe poświęcone tematyce unijnej, m. in.:  

 https://european-union.europa.eu/index_pl  - portal UE po polsku, 

 http://europa.eu/kids-corner/countries/flash/index_pl.htm (o krajach UE), 

 http://ec.europa.eu/economy_finance/euro/index_pl.htm (euro), 

 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Main_Page/pl (Eurostat), 

  http://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/unia_europejska . 

IX. Uwagi końcowe 

1. Objęcie patronatem konkursu przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty nie oznacza 

wpisania tego przedsięwzięcia w wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, 

organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, 

które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły. 

https://european-union.europa.eu/index_pl
http://europa.eu/kids-corner/countries/flash/index_pl.htm
http://ec.europa.eu/economy_finance/euro/index_pl.htm
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Main_Page/pl
http://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/unia_europejska
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Międzypowiatowy Konkurs 

Wiedzy o Unii Europejskiej 
XIX edycja pod hasłem 

Młodzi przyszłością Europy 

  
 

Karta zgłoszenia 

 
Dane uczestnika:* 

Imię, nazwisko, klasa:  

1. ……………………………………………………………..………………………………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………..………………………………………………………………………………………… 

3. ………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko opiekuna/opiekunów uczniów: 

…………………………………………….………………………………………………………………..……………………………………………. 

Telefon kontaktowy do opiekuna:  

…………………………………………….………………………………………………………………..…………………………………………... 

Nazwa i adres szkoły: 

…………………………………………….………………………………………………………………..……………………………………………. 

…………………………………………….………………………………………………………………..……………………………………………. 

…………………………………………….………………………………………………………………..……………………………………………. 

…………………………………………….………………………………………………………………..……………………………………………. 

Telefon i fax szkoły: ………………………………………………………………………………………………………………………. 

* proszę wypełnić czytelnie (drukowanymi literami) 

 

 

 

Pieczęć szkoły          Podpis opiekuna/opiekunów 

       ………………………………………………………………………………. 

    

   



 5 

 

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego 

 
 
 …………………………………………………………………………….……………… 
          (imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)  

 

 
Oświadczam że,  

1. zapoznałam/-em się z Regulaminem Międzypowiatowego Konkursu Wiedzy o UE pod 
hasłem „Młodzi przyszłością Europy”, organizowanego przez III Liceum Ogólnokształcące  
z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku oraz Zespół Szkół Centrum 
Edukacji w Płocku i akceptuję jego warunki, 

2. wyrażam zgodę na udział …………………………………………….……………………… (imię i nazwisko uczestnika 
konkursu) w w/w konkursie,  

3. zapoznałam/-em się z poniższą klauzulą informacyjną:  
 
…………………………………………………………………………….………………..…  Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mnie dotyczących oraz danych dotyczących 

dziecka - dla celów związanych z organizacją konkursu oraz upowszechnianiem osiągnięć 
uczestnika konkursu poprzez strony internetowe Organizatorów konkursu/szkoły oraz w mediach w 
związku z promocją konkursu, jak też promocją działalności statutowej Organizatorów 
konkursu/szkoły. Zgoda obowiązuje do czasu jej wycofania. Wycofanie zgody nie wpływa na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 
 
…………………………………………………………………………….………………..…  Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie wizerunku dziecka – uczestnika konkursu, zarejestrowanego 
podczas brania udziału w konkursie (w formie filmu i zdjęć),w tym na publikację na stronie 
internetowej, korytarzu, tablicy ogłoszeń Organizatorów konkursu/szkoły, jak też w mediach do 
celów promocyjnych. Zgoda ma charakter nieodpłatny i obowiązuje do czasu jej wycofania. 
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej wycofaniem. 
 
…………………………………………………………………………….………………..…  Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego 
 

Wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska, klasy uczestnika 
konkursu, wraz z nazwą szkoły w związku z udziałem w ww. konkursie, we wszelkich ogłoszeniach, 
zapowiedziach i informacjach o tym konkursie oraz jego wynikach. 

 
…………………………………………………………………………….………………..…  Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego 
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Klauzula informacyjna 
 

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 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 (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1) – dalej jako RODO, informujemy, że: 
1. Administratorem danych osobowych jest III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami w Płocku,  

z siedzibą w Płocku przy ul. Łukasiewicza 11, tel. (24) 364 06 40, e-mail: 3lo-plock@wp.pl, 
reprezentowana/-y przez dyrektora oraz Zespół Szkół Centrum Edukacji w Płocku, z siedzibą  
w Płocku przy ul. F. Kobylińskiego 25, tel. (24) 262 33 47, e-mail: zsce@centrumedukacji.pl, 
reprezentowana/-y przez dyrektora. 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: 

-   III LO. z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku: iod@zjoplock.pl,  

 tel. (24) 367 89 34 

- Zespół Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza w Płocku: 
aneta.wochowska@centrumedukacji.pl, tel. (24) 365 86 54. 

3. Dane przetwarzane będą w celu organizacji, przeprowadzenia i promocji konkursu, a także  
w celu rozwijania talentów, uzdolnień, zainteresowań i umiejętności oraz promowania osiągnięć 
uczestników konkursu.  

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest: 

 art. 6 ust. 1 lit. e RODO (wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub  
w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi) w zw. z art. 1 
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) 
oraz obowiązującym statutem Organizatora konkursu/szkoły/placówki, a także w zw.  
z art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U.  
z 2020 r. poz. 1327 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu  
z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, 
turniejów i olimpiad (t. j. Dz. U z 2020 r. poz. 1036)na potrzeby organizacji, 
przeprowadzenia i promocji konkursu; 

 art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda wyrażona przez rodzica/opiekuna prawnego) w zw. z art. 81 

ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U.  
z 2021 r. poz. 1062)w zakresie rozpowszechniania wizerunku oraz publikowania informacji  
o uczestnikach konkursu. Będziemy publikować/rozpowszechniać: imię i nazwisko, 
wiek/klasę, nazwę szkoły/placówki na stronie internetowej Organizatora 
konkursu/szkoły/placówki oraz w mediach w związku z promocją konkursu, osiągnięć 
uczestników, jak też działalności statutowej Organizatora konkursu/szkoły/placówki. 

5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna. Można ją wycofać w dowolnym 

momencie. Wycofanie zgody nie będzie miało jednak wpływu na przetwarzanie, którego 
dokonano na podstawie zgody tej osoby przed jej cofnięciem. Udzielenie zgody na 
rozpowszechnianie wizerunku oraz osiągnięć uczestnika konkursu ma charakter nieodpłatny  
i dobrowolny. Brak takiej zgody będzie skutkował niemożliwością wykorzystania wizerunku 
Państwa dziecka do celu wskazanego w pkt 3 oraz niemożliwością upublicznienia osiągnięć 
uczestnika konkursu na stronie internetowej Organizatorów konkursu/szkoły oraz w mediach  
w związku z promocją konkursu, osiągnięć uczestników, jak też działalności statutowej 

Organizatorów konkursu/szkoły.  

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału  
w konkursie.  

7. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty do tego uprawnione na podstawie przepisów 
prawa, bądź w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego na nich ciążącego. 
Administrator może również udostępniać dane osobowe podmiotom realizującym cele 

administratora na podstawie jego polecenia oraz zawartych umów powierzenia przetwarzania 
danych osobowych, np. dostawcom usług teleinformatycznych (hosting, dostarczanie lub 
utrzymanie systemów informatycznych), wydawnictwom literackim i prasowym, dostawcom 
usług księgowych, prawnych i doradczych. Nadto dane osobowe przedstawicieli laureatów 
konkursu oraz osób odbierających nagrody mogą być przekazane fundatorom nagród w celu 

mailto:3lo-plock@wp.pl
mailto:zsce@centrumedukacji.pl
mailto:iod@zjoplock.pl
mailto:aneta.wochowska@centrumedukacji.pl
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dopełnienia wymogów formalnych związanych z otrzymaniem nagród i/lub usługodawcom 

pocztowym w celu dostarczenia nagrody.  

8. Dane będą przetwarzane przez okres trwania konkursu i czas niezbędny do wyłonienia 
zwycięzców tego konkursu. W zakresie rozpowszechniania wizerunku oraz osiągnięć Państwa 
dziecka dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody. Przy czym dane osobowe 
gromadzone przez administratora portalu lub/i aplikacji społecznościowej, tj. np. historia 
wpisów, historia aktywności w aplikacji podlega retencji na zasadach określonych regulaminem 

odpowiedniego dostawcy.  

Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora mogą być 
przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania jego interesu. 

9. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, 
z zastrzeżeniem działalności prowadzonej na zasadach przewidzianych w regulaminach 
administratora portalu lub/i aplikacji społecznościowej. 

10. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych,  
z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach aktywności portali 
lub/i aplikacji społecznościowych. Serwisy te mogą przekazywać Państwa dane do państw 
trzecich oraz organizacji międzynarodowych. 

11. Pani/Pana prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych:  

a) prawo dostępu do swoich danych oraz uzyskania kopii swoich danych,  

b) prawo do sprostowania danych,  

c) prawo do usunięcia danych, 

d) prawo do ograniczenia przetwarzania,  

e) prawo do przenoszenia danych, 

f) prawo wniesienia sprzeciwu.  

12. Ma Pani/Pan prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeśli uzna Pani/Pan, że dane są przetwarzane niezgodnie  

z prawem. 

 

 
     ……………………………………………………………………………..…………………  Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego 
 

 


