
 

 

Regulamin Konkursu De-kadencja 

Rozdział 1. Informacje ogólne 

1.1. Organizatorem konkursu jest zespół projektowy – De-kadencja. (Zwany dalej 

Organizatorem). Uczestnik olimpiady praktycznej „Zwolnieni z Teorii” na projekt społeczny. 

1.2. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa prawa i obowiązki uczestników 

konkursu „de-kadencja” (zwanego dalej Konkursem). 

1.3. Konkurs jest organizowany w ramach działań projektu De-kaedncja olimpiadzie 

„Zwolnieni z teorii”. 

1.4. Celem Konkursu jest zwiększenie świadomości młodych obywateli w zakresie wyboru 

swoich przedstawicieli: posłów, senatorów czy radnych oraz pokazanie narzędzi, przy pomocy, 

których będą wstanie monitorować i wpływać na ich pracę. 

1.5. Do Konkursu mogą przystąpić uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenu całej Polski. 

  

Rozdział 2. Organizacja i przebieg konkursu 

Postanowienia ogólne 

2.1.1.Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach. Pierwszy będzie polegał na 

rozwiązaniu testu wielokrotnego wyboru, drugi na rozwiązaniu zadań problemowego.  

2.1.2. Zakres tematyczny Konkurs odpowiada znajomości podstawy programowej przedmiotu 

„Wiedza o społeczeństwie” w stopniu wystarczającym do uzyskania oceny bardzo dobrej na 

zakończenie nauki oraz w stopniu dobrym zalecanej literatury wskazanej w załączniku numer 

1.  

2.1.3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zgłoszenie się oraz akceptacja Regulaminu.  

Zgłoszenia 

2.2.1. Zgłoszenia uczestników do Konkursu odbywają się poprzez przesłanie przez 

Koordynatora Szkolnego na adres mailowy: projektdekadencja@gmail.com listy uczestników 

zawierającej imię, nazwisko oraz klasę wszystkich uczniów, biorących udział w  

Konkursie. Dopuszcza się również zgłoszenia indywidualne.  
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2.2.2. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa z końcem dnia 19.02.2016 r. 

2.2.3. Organizator najpóźniej w przeddzień I etapu dostarczy do szkół zapieczętowane arkusze 

konkursowe.  

I etap 

2.3.1. I etap Konkursu odbywa się 25.02.2016 o godzinie 12.00. I etap odbywa się 

równocześnie we wszystkich szkołach zgłoszonych do Konkursu.  

2.3.2.  I etap Konkursu będzie polegał na rozwiązaniu testu wielokrotnego wyboru  z zakresu 

tematyki Konkursu.  

2.3.3.  Prace z pierwszego etapu odsyłane są i sprawdzane przez organizatorów. 

2.3.4. Wyniki I etapu Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej 

www.dekadencja.strikingly.com najpóźniej do dnia 01.03.2016. Jednocześnie osoby, które 

zakwalifikują się II etapu zostaną poinformowane osobno o tym fakcie.  

2.3.5. Miejscem rozgrywania II etapu Konkursu będzie Wrocław. Dokładne miejsce 

rozgrywania II etapu konkursu zostanie podane do wiadomości wraz z wynikami I etapu.  

II etap 

2.4.1. II etap Konkursu odbędzie się 17.03.2015 w trakcie finału projektu De-kadencja, w 

czasie, które odbędzie się debata ekspercka dotycząca problemu opuszczania przez polityków 

stanowisk przed upływem końca ich kadencji. 

2.4.2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu II etapu. O czym poinformuje 

niezwłocznie jego uczestników.  

2.4.3. Zadania II etapu zostaną ocenione przez członków projektu De-kadencja oraz ekspertów 

zaproszonych do udziału w debacie. 

2.4.4. Po zakończeniu Konkursu nastąpi ogłoszenie zwycięzców i rozdanie nagród.  

Rozdział 3. Nagrody 

3.1. Przewidziane zostały nagrody konkursowe dla zwycięzców. Szczegóły w tym zakresie 

zostaną podane w osobnym komunikacie opublikowanym na stronie: 

www.dekadencja.strikingly.com 

 



 

 

3.2. Decyzje Kapituły Konkursowej są ostateczna. 

  

Rozdział 4. Postanowienia końcowe 

  

4.1. Szkoła, dokonując zgłoszenia do udziału w konkursie, potwierdza zapoznanie się z treścią 

niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania. 

4.2. Każdy uczestnik uczestniczący w konkursie akceptuje i zobowiązuje się do przestrzegania 

Regulaminu  

4.3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wyrażenie przez uczestnika zgody na 

przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych, w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu.  

4.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator. 

Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu oraz do 

ewentualnego odwołania konkursu. 

4.5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.01.2016 


