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ZAPROSZENIE 

 
Zespół Szkół Ogólnokształcących  nr 13 w Zabrzu zaprasza uczniów szkół 

podstawowych do udziału w IV edycji konkursu pt.: 
 

ZNAM EUROPĘ I UNIĘ EUROPEJSKĄ 
 

Konkurs został objęty honorowym patronatem:  

Europe – Direct z siedzibą w Katowicach. 

 

Cele konkursu 
- poznanie zasad działania Unii Europejskiej 

- poznanie państw Unii i ich charakterystyka 

- przybliżenie uczniom dziedzictwa kulturowego państw należących do Unii 

Europejskiej 

- poznanie elementów charakterystycznych kuchni, tańca i muzyki państw Unii 

- poznanie państwa sprawującego prezydencję w Unii 

- kształcenie umiejętności dokonywania selekcji wybranych informacji oraz 

wyszukiwanie informacji w różnych źródłach 

 

Regulamin konkursu: 

 
1. Organizatorem konkursu jest ZSO nr 13 w Zabrzu. 

 

2. Konkurs adresowany jest dla uczniów zabrzańskich szkół podstawowych – 

klasy IV – VI. 

 

3. Informacje o konkursie są dostępne na stronie internetowej  

(www.zso13zabrze.pl w zakładce konkursy).  

 

4. Szkołę reprezentują drużyny składające się z dwóch uczniów, które wspólnie 

będą odpowiadać na pytania. 

 

5. Konkurs będzie rozegrany w formie kwizu. 

 

6. Konkurs odbędzie się 15 V 2015 r. w siedzibie ZSO nr 13 w Zabrzu przy ul. 

Wajdy 7 o godz.12 w sali nr 305.   

 

7. Zgłoszenia do konkursu prosimy o przesyłanie do 11 V 2015 r. na adres szkoły 

zso_13@wp.pl wysyłając zgłoszenie konkursowe (załącznik nr 1) oraz 
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oświadczenie (załącznik nr 2), dostępne na stronie internetowej 

www.zso13zabrze.pl w zakładce „Konkursy”. 

8. Zakres materiału: 

- Pochodzenie nazwy Europa 

- Kraje UE (położenie, władze, stolice, symbole, waluty państw (euro i narodowe) 

kiedy przystąpiły do Unii, tańce, muzyka, kuchnia) - ze szczególnym 

uwzględnieniem Łotwy – państwa sprawującego prezydencję w Radzie Unii 

Europejskiej i Luksemburga – państwa, które będzie sprawowało prezydencję od 1 

lipca 2015 r. 

- Unia Europejska – historia, struktura (instytucje), siedziba, symbole. 

- Dziedzictwo kulturowe krajów UE (np. Koloseum Luwr, Zamek Windsor, Big 

Ben, Wieża Eiffla, Most Karola, Brama Brandenburska, Tower Bridge, 

Stonehenge, Wersal, Notre – Dame, Watykan, Partenon, Zamek Królewski w 

Warszawie, Wawel, Zamek krzyżacko w Malborku, Ostra Brama 

8. Organizator zastrzega sobie zmiany w regulaminie.  

 

9. O wynikach końcowych decyduje komisja konkursowa. 

 

10. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmują 

organizatorzy konkursu. 

11. W miarę dostępnych środków laureaci mogą otrzymać pamiątkowe nagrody 

rzeczowe. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy potwierdzające ich udział w 

etapie finałowym, a ich opiekunowie podziękowania za przygotowanie do 

konkursu. 

12. Osoby nagrodzone wyrażają automatycznie zgodę na wyrażenie swojego 

imienia i nazwiska oraz danych szkoły na stronie internetowej organizatora 

konkursu. 

13. Przez przystąpienie do konkursu uczestnicy akceptują zasady zawarte w 

regulaminie.  

14. W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z organizatorami 

mgr Anna Znajomska 604 073 879 

mgr Bożena Parchańska  

mgr Urszula Bujarska 

 

 

Z poważaniem 

Organizatorzy 
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