REGULAMIN
III EDYCJI KONKURSU WIEDZY
O POLSCE, EUROPIE I ŚWIECIE
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Wydział Nauk Społecznych, Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, organizuje III Edycję Konkursu
Wiedzy o Polsce, Europie i Świecie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, zwany dalej
Konkursem.
§2
Celem Konkursu jest:
1) popularyzacja wiedzy o istocie państwa oraz procesach zachodzących na płaszczyźnie
międzynarodowej wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
2) rozwijanie zainteresowań dotyczących szeroko rozumianej problematyki państwowej i
międzynarodowej,
3) kształtowanie umiejętności korzystania z różnorodnych źródeł, dotyczących problematyki
państwowej i międzynarodowej,
4) promocja Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II .
§3
1. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie wszystkich szkół ponadgimnazjalnych
z obszaru województwa lubelskiego.
2. Uczniowie zgłaszają swój udział w Konkursie indywidualnie lub poprzez szkołę do 29
lutego 2016 roku (decyduje data stempla pocztowego). Formularz zgłoszeniowy znajduje się
w załączniku nr 1.
3. Formularz zgłoszeniowy należy przesyłać pocztą na adres:
Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych KUL
ul. Droga Męczenników Majdanka 70,
20-325 Lublin,
z dopiskiem – „Konkurs”
lub też w wersji elektronicznej na adres: agnieszka.zareba@kul.pl, tytuł wiadomości:
Konkurs o Polsce, Europie i Świecie.
Rozdział II
Struktura i przebieg Konkursu
§4
1. Konkurs składa się z następujących etapów.
Obejmuje:
Etap I - polegający na rozwiązaniu testu wiedzy o Polsce, Europie i świecie – finał Konkursu.
Etap II - dodatkowa runda konkursowa w formie ustnej (udzielenie odpowiedzi na 3 pytania),
w przypadku uzyskania przez uczestników I etapu jednakowej liczby punktów.
2. Etap I i II i odbywać się będą na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.
Szczegółowe komunikaty na temat poszczególnych etapów będą zamieszczane na stronie
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internetowej
Konkursu
:http://www.kul.pl/instytut-nauk-politycznych-i-sprawmiedzynarodowych/konkurs
3. Wykaz tez konkursowych oraz literatury pomocniczej znajduje się w załącznikach nr 4 i 5.
Tezy konkursowe nie są pytaniami konkursowymi.
§5
1. Etap pierwszy – finał Konkursu, odbędzie się 23 marca 2016 roku.
2. Etap drugi – dodatkowa runda konkursowa, w razie potrzeby, odbędzie się 23 marca 2016
roku.
§6
Harmonogram ogłaszania wyników z poszczególnych etapów:
1. Etap I – ogłoszenie wyników nastąpi 23 marca 2016 roku.
2. Etap II – dodatkowa runda konkursowa, w razie potrzeby, i ogłoszenie wyników
nastąpi 23 marca 2016 roku.

Rozdział III
Komisja Konkursowa
§7
1. W celu przeprowadzenia Konkursu powołuje się Komisję Konkursową, zwaną dalej
,,Komisją” oraz Komitet Organizacyjny, zwany dalej Komitetem.
2. W skład Komisji wchodzą:
1) ks. dr hab. Stanisław Fel, prof. KUL – Przewodniczący,
2) prof. dr hab. Stanisław Wójcik – Wiceprzewodniczący,
3) dr hab. Wojciech Gizicki – członek,
4) dr hab. Andrzej Podraza, prof. KUL – członek,
5) dr. hab. Jacek Sawicki – członek,
6) dr hab. Tomasz Stępniewski – członek,
7) dr hab. Marek Wierzbicki, prof. KUL – członek,
8) dr hab. Jacek Wołoszyn – członek.
3. W skład Komitetu wchodzą:
1) dr Agnieszka Zaręba – Sekretarz,
2) mgr Barbara Lendzion - Tokarska – Sekretarz,
3) dr Beata Piskorska – członek,
4) dr Lech Jańczuk – członek,
5) dr Marcin Kosienkowski – członek,
6) dr Andrzej Szabaciuk – członek.
§8
Do zadań Komisji i Komitetu należy przeprowadzenie Konkursu oraz czuwanie nad jego
prawidłowym przebiegiem.
§9
1. Przewodniczący Komisji:
a) kieruje pracami Komisji,
b) ogłasza wyniki Konkursu.
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2. W przypadku czasowej niemożności wykonywania obowiązków przez Przewodniczącego
Komisji, jego obowiązki wypełnia wiceprzewodniczący lub przewodniczący wyznacza
swojego zastępcę spośród pozostałych członków Komisji.
§10
Do zadań sekretarza Komisji należy, w szczególności, prowadzenie dokumentacji związanej
w pracami Komisji, w tym:
1) sporządzanie protokołów wyników Konkursu i przekazywanie ich przewodniczącemu
Komisji;
2) archiwizowanie testów konkursowych oraz dokumentowanie prac Komisji, w tym protokół
wyników.
Rozdział IV
Nagrody
§11
1.Wszyscy uczestnicy I etapu Konkursu otrzymują dyplomy uczestnictwa w konkursie.
2. Osoby, które uzyskają najwyższy wynik w drugim etapie Konkursu, otrzymają:
• za zajęcie pierwszych sześciu miejsc indeksy na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe
lub Stosunki Międzynarodowe na Wydziale Nauk Społecznych KUL,
• za zajęcie 1, 2 i 3 miejsca atrakcyjne nagrody rzeczowe.
Rozdział V
Postanowienia końcowe
§12
Wyniki Konkursu zatwierdzone przez Komisję Konkursową i Komitet Organizacyjny są
ostateczne.
§13
Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków Regulaminu
Konkursu.
§14
We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie
przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych.
§15
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
§16
1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do udostępniania i przetwarzania informacji, które
są przedmiotem Konkursu, pod warunkiem podpisania klauzuli o przetwarzaniu danych
osobowych w brzmieniu: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
przekazanych dla potrzeb niezbędnych do realizacji Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych /Dz.U. z 2002r nr 101 poz.926 z pózn.zm/"
(załącznik nr 2).
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2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do utrwalania i wykorzystywania wizerunku
uczestnika Konkursu do celów promocyjnych, pod warunkiem złożenia stosownego
oświadczenia (załącznik nr 3).
Załączniki:
1.
2.
3.
4.
5.

Karta zgłoszeniowa
Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych
Oświadczenie o zgodzie na wykorzystanie wizerunku
Wykaz tez konkursowych
Wykaz literatury pomocniczej
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Załącznik nr1

KARTA ZGŁOSZENIOWA
KONKURS WIEDZY O POLSCE, EUROPIE I ŚWIECIE

1. NAZWA I ADRES SZKOŁY
………………………………………………...........................................................................
2. IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA
………………………………………………………………………………………………...
3. WIEK UCZNIA ………………….......................................................................................
4. KONTAKT *TELEFON, E-MAIL…………………………………………………….……
5. IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA (OPIEKUNA)……………………………………
…………………………….……………………………………………………………………
6. KONTAKT *TELEFON, E-MAIL……………………………………………………………….….
Akceptuję warunki zawarte w Regulaminie Konkursu oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu danych
osobowych zawartych w niniejszym Zgłoszeniu, w oparciu o art. 23 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie
danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883)

……………………………………
PIECZĘĆ SZKOŁY, DATA

………………………………..
PODPIS DYREKTORA

……..……………………………
PODPIS OPIEKUNA

…………………………………..
PODPIS UCZNIA
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Załącznik nr 2

…………………………………………..
Imię i nazwisko uczestnika

……………………………………..
miejscowość, dnia

Oświadczenie
o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych
przekazanych dla potrzeb niezbędnych do realizacji Konkursu zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych /Dz.U. z 2002r nr 101
poz.926 z pózn.zm/".

…………………………….
Czytelny podpis

*niepotrzebne skreślić
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Załącznik 3

…………………………………………..

……………………………………..

Imię i nazwisko uczestnika

miejscowość, dnia

Oświadczenie
o zgodzie na wykorzystanie wizerunku

Wyrażam/nie wyrażam zgody* na utrwalanie i wykorzystywanie mojego
wizerunku przez organizatorów Konkursu do celów promocyjnych.

…………………………….
Czytelny podpis

*niepotrzebne skreślić
Załącznik 4
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Tezy konkursowe
1.Pojęcie państwa, źródła władzy w Państwie władza wykonawcza w Polsce,
władza ustawodawcza w Polsce, władza sądownicza w Polsce.
2.Systemy demokratyczne i pojęcie demokracji , społeczeństwo obywatelskie,
społeczeństwo polskie.
3.Państwo prawa, rodzaje prawa, funkcje prawa i egzekwowanie prawa, polskie
konstytucje w XX wieku.
4.Partie polityczne, główne partie polityczne w Polsce, systemy partyjne, prawo
wyborcze i wybory.
5.Ustrój polityczny III RP, transformacja ustrojowa w Polsce, polska polityka
zagraniczna po 1989 roku.
6.Samorządy terytorialne w Polsce, kontrola samorządu terytorialnego,
autonomia samorządu terytorialnego , ordynacja wyborcza, jednostki
administracji terenowej.
7.Ustrój polityczny w wybranych krajach europejskich - Republika Francuska,
Republika Federalna Niemiec, Wielka Brytania, Szwajcaria, Republika Włoska,
Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.
8.Unia Europejskiej jej historia, organy, cele, członkostwo, współczesne
koncepcje integracji europejskiej, źródła prawa europejskiego.
9.Bezpieczeństwo międzynarodowe.
10.Socjaldemokracja, liberalizm, komunizm, konserwatyzm, fundamentalizm,
faszyzm
11.Ochrona praw człowieka w Polsce, Europejska, Konwencja Praw Człowieka.
12.Główne konflikty w Europie, Afryce, Azji i na świecie w XX i XXI wieku
13.Główne organizacje międzynarodowe w XX i XXI wieku.
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Załącznik nr 5

Literatura pomocnicza:
1.Antoszewski A., Herbut R., Leksykon politologii, Wrocław 2011.
2. Heywood A., Politologia, Warszawa 2011.
3. Łastawski K., Historia integracji europejskiej, Toruń 2006.
4. Łastawski K., Od idei do integracji europejskiej, Warszawa 2004.
5. Wojtaszczyk K. A., Jakubowski W., Społeczeństwo i polityka. Podstawy nauk
politycznych, Warszawa 2010.

Podręczniki do wiedzy o społeczeństwie:
1.Batorski M., Derdziak A., Wiedza o społeczeństwie 1, zakres rozszerzony,
Wyd. Pedagogiczne Operon, Gdynia 2013.
2.Maleska J., Smutek Z., Surmacz B., Wiedza o społeczeństwie, zakres
rozszerzony, Wyd. Pedagogiczne Operon, Gdynia 2013.
3.Batorski M., Wiedza o społeczeństwie 2, zakres rozszerzony, Wyd.
Pedagogiczne Operon, Gdynia 2013.
4.Maleska J., Smutek Z., Surmacz B., Wiedza o społeczeństwie część 2, zakres
rozszerzony, Wyd. Pedagogiczne Operon, Gdynia 2013.
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