
 

 

Regulamin 
  

Konkursu na scenariusz Lekcji Obywatelskiej/Europejskiej 
 
 

§ 1 
Organizator  

1. Organizatorem konkursu jest Województwo Lubuskie – Urząd Marszałkowski Województwa 
Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, zwany dalej Organizatorem. 

2. Nazwa konkursu dla celów organizacyjnych brzmi: 30 lekcji obywatelskich/europejskich na 
30-lecie samorządu w Polsce 

3. W konkursie mogą uczestniczyć publiczne i niepubliczne szkoły ponadpodstawowe z terenu 
województwa lubuskiego. 

4. Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator określony w punkcie 1. 
5. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją treści niniejszego regulaminu. 

 
§ 2 

Cel konkursu  
1. Celami konkursu są: 

a) uczczenie 30-lecia samorządu w Polsce; 
b) podkreślenie roli samorządu w kształtowaniu życia społecznego i gospodarczego 
c) podkreślenie praw i obowiązków człowieka i obywatela; 
d) prezentacja zagadnień związanych z samorządnością oraz różnymi szczeblami 

samorządu lokalnego; 
e) upowszechnienie wiedzy na temat Unii Europejskiej, w tym Regionalnego Programu 

Operacyjnego – Lubuskie 2020 oraz Programu Współpracy Interreg VA BB – PL 2014-
2020, 

f) popularyzacja rezultatów przedsięwzięć realizowanych w województwie lubuskim 
z wykorzystaniem środków unijnych, ze szczególnym uwzględnieniem Regionalnego 
Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 oraz współpracy transgranicznej polsko - 
niemieckiej w ramach Programów Interreg, 

g) edukacja ekologiczna, 
h) znaczenie dziedzictwa kulturowego w budowaniu tożsamości obywatelskiej, 
i) znaczenie sztuki w rozwoju osobowości, 
j) wpływ relacji międzypokoleniowych na rozwój osobowości. 

 
§ 3 

Przedmiot konkursu 
 

1. Przedmiotem konkursu jest opracowanie scenariusza lekcji z zakresu edukacji 
obywatelskiej/europejskiej i budowania świadomości społecznej, kulturowej i ekologicznej, 
podczas której w przystępnej formie zostaną zaprezentowane zagadnienia wskazane w celach 
konkursu. 

2. Każda szkoła może zgłosić jeden scenariusz lekcji (dot. także zespołów szkół), uwzględniający 
cele określone w § 2. 

3. Zaplanowana lekcja nie może przekroczyć dwóch godzin lekcyjnych. 
4. W lekcjach obywatelskich/europejskich należy uwzględnić udział przedstawicieli Organizatora, 

w tym Członków Zarządu Województwa Lubuskiego oraz lokalnych samorządowców. 
5. Do konkursu mogą zostać zgłoszone jedynie scenariusze nienaruszające praw autorskich osób 

trzecich. 



 

 

 
 

§ 4 
Uczestnicy i warunki konkursu 

 
 

1. Konkurs skierowany jest do szkół ponadpodstawowych z województwa lubuskiego.   
2. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 
3. Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie formularza zgłoszeniowego (załącznik 

nr 1 do Regulaminu) drogą elektroniczną na adres e-mail: konkurs@lubuskie.pl  w terminie 
do 31 marca 2020 r. 

4. Zgłoszenie powinno zawierać: 
a) skan wypełnionego formularza zgłoszeniowego podpisanego przez dyrektora 

placówki lub osobę upoważnioną (załącznik nr 1 do regulaminu); 
b) scenariusz lekcji w formacie PDF opracowany zgodnie z formularzem stanowiącym 

załącznik nr 2 do regulaminu. 
5. Organizator zastrzega sobie prawo do wezwania uczestnika do uzupełnienia zgłoszenia. 
6. O terminie zgłoszenia decyduje data przesłania zgłoszenia. Wszelkie zgłoszenia dokonane 

po tym terminie nie będą rozpatrywane. 
7. Uczestnik konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za przedstawione dane i podpisem na 

formularzu zgłoszeniowym potwierdza ich prawdziwość. 
8. Przekazanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją postanowień 

niniejszego Regulaminu. 
9. Organizator może wykluczyć uczestnika z udziału w konkursie w przypadku naruszenia przez 

uczestnika postanowień niniejszego regulaminu. 
10. Organizator zastrzega sobie prawo niewyłonienia zwycięzcy, kiedy zgłoszenia nie spełnią 

oczekiwań Organizatora.  
 
 

 
§ 5  

Wybór zwycięzców 
 

1. Spośród nadesłanych zgłoszeń Organizator wyłoni 30 zwycięzców. 
2. Wyboru 30 najciekawszych scenariuszy dokona komisja konkursowa powołana przez 

Organizatora. 
3. Informacja o wynikach konkursu zostanie zamieszczona na stronach internetowych: 

www.lubuskie.pl, www.rpo.lubuskie.pl, www.interregva-bb-pl.eu a także na portalach 
społecznościowych województwa lubuskiego oraz PW Interreg VA BB – PL 2014-202.  

4. Nagrodami w konkursie będzie komplet stojaków na 20 rowerów do samodzielnego 
zamontowania przez szkołę (wizualizacja urządzenia w załączeniu do regulaminu).  

5. Zwycięskie szkoły będą zobowiązane przeprowadzić lekcje na podstawie nagrodzonych 
scenariuszy w terminie ustalonym z Organizatorem .  

6. Lekcje odbędą się w terminach: 
a) pierwsze 10 szkół – w terminie do 26 czerwca 2020 r. 
b) pozostałych 20 szkół  –  w terminie od 1 września do końca listopada 2020 r. 

7. Uzgodnienie terminu lekcji między organizatorem a laureatami nastąpi drogą telefoniczną 
lub mailową po ogłoszeniu wyników konkursu. 

8. Wręczenie nagród odbędzie się podczas lekcji. 
 

mailto:konkurs@lubuskie.pl
http://www.lubuskie.pl/
http://www.rpo.lubuskie.pl/
http://www.interregva-bb-pl.eu/


 

 

§ 6 
1. Aktualny regulamin konkursu wraz z załącznikami dostępny jest na stronach internetowych 

www.lubuskie.pl , www.rpo.lubuskie.pl, www.interregva-bb-pl.eu  
2. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu. 
3. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu naboru zgłoszeń, zmiany regulaminu 

oraz odwołania konkursu.  
4. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 68 45 65 567, 68 45 65 186, 68 45 

65 171, 68 45 65 510, 68 45 65 225, 68 45 65 389. 
5. Konkurs jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach PW Interrg VA BB – 
PL 2014-2020 oraz budżetu województwa.  

http://www.lubuskie.pl/
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