
 

Konkurs 

"Unia Europejska moich marzeń” 

 

§1 

 Organizator konkursu 

Organizatorem konkursu "Via Bruksela", zwanego w dalszej części "Konkursem" jest Biuro 
Posła do Parlamentu Europejskiego Andrzeja Halickiego z siedzibą w Warszawie, zwane w 
dalszej części „Organizatorem”.  

§2 

 Cel Konkursu 

Celem konkursu jest zachęcenie uczniów i uczennic publicznych szkół podstawowych oraz 
ponadpodstawowych znajdujących się na terenie m.st. Warszawy oraz powiatów: 
grodziskiego, legionowskiego, nowodworskiego, otwockiego, piaseczyńskiego, 
pruszkowskiego, warszawskiego zachodniego i wołomińskiego, do wyrażenia swojego zdania 
na temat przyszłości Unii Europejskiej oraz oczekiwanych warunków życia we Wspólnocie.  

§3 

Prace konkursowe 

1. Aby wziąć udział w konkursie, należy przygotować felieton w języku polskim na temat:  
" Unia Europejska moich marzeń " 
 

2.  Objętość pracy nie może przekroczyć dwudziestu tysięcy (20 000) znaków, wliczając 
spacje.  
 

3. Praca powinna być przesłana w formacie „pdf.”, na adres e-mail: konkurs@halicki.pl  
 

4. Wymagana wielkość czcionki to 10 pkt.  

§4 

Warunki uczestnictwa 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów i uczennic klas 7-8 szkół podstawowych oraz szkół 
ponadpodstawowych, znajdujących się na terenie m.st. Warszawy oraz powiatów 
grodziskiego, legionowskiego, nowodworskiego, otwockiego, piaseczyńskiego, 
pruszkowskiego, warszawskiego zachodniego i wołomińskiego, zainteresowanych Unią 
Europejską, jej politykami i instrumentami.  



2. Konkurs skierowany jest do osób posiadających zgodę rodzica lub opiekuna prawnego (za 
wyjątkiem osób pełnoletnich), wydaną na potrzeby przetwarzania danych osobowych i udział 
w konkursie. 
3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest znajomość języka angielskiego lub francuskiego 
w stopniu co najmniej dobrym i umiejętność posługiwania się pakietem MS Office. 

 
4. Do pracy konkursowej należy dołączyć odręcznie podpisany formularz zgłoszeniowy, który 
stanowi załącznik do niniejszego regulaminu wraz ze zgodą rodzica/opiekuna prawnego, na 
uczestnictwo w niniejszym konkursie.  

5. Prace konkursowe wraz z formularzem zgłoszeniowym należy dostarczyć w formie 
elektronicznej drogą mailową na adres: konkurs@halicki.pl w tytule wpisując „Unia Europejska 
moich marzeń - zgłoszenie”. 

6. Termin przyjmowania prac konkursowych upływa 14 października 2020 r.  

§5  

Zasady wyłaniania zwycięzców 

   1. Prace zostaną ocenione przez Kapitułę Konkursu na podstawie następujących kryteriów:  

a) Umiejętność i dojrzałość argumentacji  

b)  Interesujące ujęcie tematu  

c)  Forma, poprawność językowa i estetyka pracy  

2. Autorzy ośmiu najlepszych prac zostaną nagrodzeni nagrodą główną.  

3. Kapituła Konkursu będzie składać się z pięciu osób wyłonionych drogą rekrutacji przez 
Organizatora oraz przedstawiciela Młodzieżowej Rady Miasta Stołecznego Warszawy i 
przedstawiciela Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego, jeżeli ww. organy 
wyrażą wolę pracy w Kapitule.  

4. Skład osobowy Kapituły zostanie podany do wiadomości publicznej po 14 października 
2020 roku, tj. ostatecznym terminie wpływania prac konkursowych.  

5. Kapituła w swojej pracy kieruje się wyłącznie kryteriami merytorycznymi oraz tymi, które 
określa niniejszy regulamin.  

6. Spośród swoich członków, Kapituła wybiera Przewodniczącego oraz Sekretarza, którzy 
koordynują jej pracę.  

7. Decyzja Kapituły jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.  

 

 



§6 

 Nagroda 

1. W Konkursie dla autorów ośmiu najlepszych prac nagrodą główną będzie wyjazd do Brukseli, 
zwiedzanie Parlamentu Europejskiego, spotkanie z europosłem oraz szereg atrakcji, które 
pozwolą zwycięzcom lepiej poznać mechanizmy funkcjonowania Unii Europejskiej.  

2. Wyjazd odbędzie się w terminie wspólnie ustalonym przez Organizatora, jak i zwycięzców. 

3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 21 października 2020 roku. Organizator zobowiązany 
jest do poinformowania zwycięzców za pośrednictwem drogi telefonicznej lub e-mailowej.  

4. Autorzy kolejnych, pięciu najlepszych prac zostaną narodzeni nagrodami rzeczowymi.  

5. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy uczestnictwa oraz upominki.  

 

§7 

Postanowienia końcowe 

1. Prace konkursowe niespełniające warunków Regulaminu, oraz prace nadesłane po 14 
października 2020 roku nie zostaną dopuszczone do konkursu.  

2. W sytuacjach nadzwyczajnych Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia 
zmian do Regulaminu konkursu, w szczególności przedłużenia czasu trwania konkursu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMULARZ 

ZGŁOSZENIOWY  

Uczestnika Konkursu „UNIA EUROPEJSKA MOICH MARZEŃ” 

 

Imię i nazwisko  

Adres e-mail  

Adres korespondencyjny   

Szkoła  

Numer telefonu  

Numer telefonu rodzica/opiekuna prawnego   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OŚWIADCZENIE 

Zgoda rodzica (opiekuna prawnego) na udział dziecka w Konkursie „UNIA EUROPEJSKA 
MOICH MARZEŃ” 

Wyrażam zgodę na udział w Konkursie mojego dziecka:  

........................................................................................................................... 

imię i nazwisko, wiek 

.......................................................................................................................... 

nazwa i adres szkoły (lub adres zamieszkania w przypadku indywidualnego zgłoszenia) 

........................................................................................................................... 

dane rodzica/opiekuna: imię i nazwisko, kontakt: telefon, e-mail, adres 

II. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora Konkursu danych osobowych 
mojego dziecka oraz moich danych w celach wynikających z organizacji Konkursu zgodnie z 
Rozporządzeniem 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 (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych). 

III. Wyrażam zgodę na zamieszczenie danych osobowych mojego dziecka na stronach 
internetowych i profilach w portalach społecznościowych organizatora w Konkursu w 
publikacjach dotyczących Konkursu, w szczególności informujących o jego wynikach. 

IV. Ponadto wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne i nieograniczone w czasie 
publikowanie stworzonej przez moje dziecko pracy konkursowej, w materiałach 
promocyjnych związanych z Konkursem, w publikacji okolicznościowej, na stronach 
internetowych i profilach w portalach społecznościowych organizatora w oraz w innych 
formach utrwaleń. 

V. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka, w przypadku 
wyłonienia jako laureata bądź w przypadku otrzymania wyróżnienia w Konkursie. Niniejsza 
zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie. 

Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o tym, że: 

1. Administratorem moich danych osobowych jest Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego 
Andrzeja Halickiego, z siedzibą w Warszawie przy ul. Aleje Jerozolimskie 30  

2. Moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu 
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej 
"RODO"). Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji Konkursu, jego 



promocji i podsumowania na stronach internetowych i mediach społecznościowych 
organizatora Konkursu oraz przez okres wynikający z przepisów prawa. 

3. Podstawą do przetwarzania moich danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych 
osobowych. 

4. Mam prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia 
lub ograniczenia ich przetwarzania. 

5. Jeśli uznam, że przetwarzając moje dane osobowe naruszono przepisy RODO, mam prawo 
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

6. Moje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 
profilowania. 

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne dla mojego 
zaangażowania w Konkursie. 

Oświadczam też, że zapoznałam/-em się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane w 
regulaminie Konkursu. 

 

 

......................................................................... ....................................................... 

................................................................................................................................ 

Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego/pełnoletniego uczestnika Konkursu oraz data 

 


