
 

Regulamin Konkursu Ruszaj Po eurO  

organizowanego przez Wydział Rozwoju Regionalnego 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach  

pod patronatem Marszałka Województwa Śląskiego 

 

§1 

OPIS KONKURSU 

1. Niniejszy konkurs „Ruszaj Po eurO”, zwany dalej Konkursem, stanowi finał projektu 

edukacyjnego Ruszaj Po eurO – czyli kilka słów o Regionalnym Programie Operacyjnym 

Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, realizowanego w roku szkolnym  2012/ 2013 

zwanego dalej Projektem Edukacyjnym, organizowanym przez Wydział Rozwoju 

Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, 

zwanego dalej Organizatorem Projektu Edukacyjnego; realizowanym przez Fundację na 

Rzecz Wspierania Edukacji i Rozwoju Samorządności wśród Młodzieży Viribus Unitis  

w Katowicach, zwaną dalej Realizatorem Projektu Edukacyjnego. 

2. Konkurs jest finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego na lata 2007-2013. 

3. Konkurs skierowany jest do uczniów klas ponadgimnazjalnych ze szkół, które brały udział 

w Projekcie Edukacyjnym. 

4. Konkurs jest jednym z działań edukacyjnych Wydziału Rozwoju Regionalnego, w ramach 

promocji RPO WSL. 

5. Celem konkursu jest: 

a) rozbudzenie zainteresowań uczniów szkół ponadgimnazjalnych tematyką związaną  

z Unią Europejską oraz Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 

Śląskiego na lata 2007 – 2013; 

b) podsumowanie Projektu Edukacyjnego; 

c) przedstawienie efektów RPO WSL; 

d) propagowanie wiedzy o RPO WSL; 

e) rozwijanie umiejętności poszukiwania informacji i prezentowania swojej wiedzy 

o RPO WSL. 



 

6. Realizator Projektu Edukacyjnego jest zobowiązany do poinformowania szkół o terminie 

i zasadach Konkursu.  

7. Do Konkursu przystępuje maks. trzech uczniów z danej szkoły, zwanych dalej Zespołem. 

8. Każdy Zespół reprezentuje w Konkursie swoją szkołę. 

9. Konkurs polega na stworzeniu autorskiego fotoreportażu w formie prezentacji 

multimedialnej, zwanego dalej fotoreportażem i zaprezentowaniu go w trakcie 

WIELKIEGO FINAŁU. Prezentacji powinna towarzyszyć ustna wypowiedź zawierająca 

min.: 

- tytuł fotoreportażu; 

- uzasadnienie wybranej tematyki prezentacji; 

- opis historii, którą przedstawia prezentacja multimedialna. 

10. Wielki Finał Konkursu wraz z ogłoszeniem wyników odbędzie się 9 listopada 2012 roku  

w budynku Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej (CINiBA) przy  

ul. Bankowej 11A w Katowicach. Harmonogram konkursu wraz z godzinami zostanie 

przekazany opiekunom Zespołów. 

11. Każdy Zespół wraz z opiekunem ponosi koszty dojazdu na Wielki Finał Konkursu. 

12. Organizator Projektu Edukacyjnego zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i miejsca 

Wielkiego Finału Konkursu. 

 

§2 

FOTOREPORTAŻ W FORMIE PREZENTACJI MULTIMEDIALNEJ 

1. W fotoreportażu należy przedstawić jeden lub kilka projektów zrealizowanych w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013. 

2. Fotoreportaż należy wykonać w formie prezentacji multimedialnej MS Power Point (.ppt; 

.pptx). 

3. Fotoreportaż może składać się z maksymalnie 15 slajdów. 

4. Każdy Zespół przygotowuje jeden fotoreportaż. 

5. Fotoreportaż oceniany jest przez Komisje Konkursową. 

6. Każdy Zespół w dniu Konkursu zobowiązany jest do posiadania fotoreportażu  

na przenośnym nośniku pamięci USB, w celu zaprezentowania go podczas wystąpienia. 



 

7. Każdy Zespół w dniu Konkursu zobowiązany jest do dostarczenia Realizatorowi Projektu 

Edukacyjnego swojego fotoreportażu na płycie CD wraz z konspektem wystąpienia  

w formacie .doc. 

8. Płyta CD powinna być opisana w następujący sposób: 

a. nazwa szkoły; 

b. tytuł fotoreportażu. 

§3 

WYSTĄPIENIE 

1. Każdy Zespół prezentuje fotoreportaż podczas ustnego wystąpienia trwającego 

maksymalnie 10 minut w trakcie Wielkiego Finału Konkursu. 

2. Wystąpienie oceniane jest przez Komisję Konkursową. 

3. Wystąpienie powinno zawierać informacje o tym co przedstawia fotoreportaż (mi.n. 

tytuł fotoreportażu, uzasadnienie wybranej tematyki prezentacji, opis historii, którą 

przedstawia prezentacja multimedialna). 

4. O kolejności wystąpienia poszczególnych Zespołów decydować będzie losowanie 

przeprowadzone w dniu Konkursu. 

 

§4 

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. Nauczyciel zgłasza do Konkursu Realizatorowi Projektu Edukacyjnego maks. 3-osobowy 

Zespół złożony z uczniów szkoły. 

2. Formularz zgłoszeniowy do Konkursu dostępny jest na stronie internetowej Realizatora 

Projektu Edukacyjnego www.fundacja.katowice.pl w zakładce Realizowane projekty 

(Ruszaj Po eurO). 

3. Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać w formie elektronicznej na adres  

e-mail agata.zur@fundacja.katowice.pl. 

4. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 5 listopada 2012 roku. Zgłoszenia nadesłane 

po terminie nie będą rozpatrywane. 

5. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem przez uczestników Konkursu 

zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 

http://www.fundacja.katowice.pl/
mailto:agata.zur@fundacja.katowice.pl


 

6. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem przez uczestników Konkursu 

zgody na wielokrotne nieodpłatne przetwarzanie wizerunku, głosu i wypowiedzi 

(nieograniczonego ilościowo, czasowo i terytorialnie) na wszystkich polach eksploatacji. 

7. Uczestnicy Konkursu nieodpłatnie, bezterminowo i bez ograniczeń co do terytorium  

z chwilą przekazania fotoreportażu udzielają prawa do ich wykorzystywania na wszelkich 

polach eksploatacji. 

8. Udział w Konkursie jest dobrowolny. 

§5 

KOMISJA KONKURSOWA 

1. Nad prawidłowym przebiegiem i oceną uczestników Wielkiego Finału Konkursu czuwa 

Komisja Konkursowa powołana przez Realizatora Projektu Edukacyjnego, składająca się 

z: 

a) dwóch przedstawicieli Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Śląskiego; 

b) dwóch przedstawicieli Fundacji Viribus Unitis; 

c) jednego przedstawiciela Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości. 

2. Komisja zobowiązana jest do zachowania bezstronności podczas oceny poszczególnych 

prac Zespołów. 

3. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

 

§6 

KLASYFIKACJA 

1. Podczas Konkursu zostaną wyłonione trzy zwycięskie Zespoły – finaliści Konkursu. 

2. Na ostateczny wynik Konkursu wpływają następujące elementy: 

Ocena fotoreportażu w formie prezentacji multimedialnej 

pomysłowość 0 – 5 pkt 

oryginalność tytułu 0 – 5 pkt  

spójność prezentacji z tytułem 0 – 5 pkt 

estetyka wykonania 0 – 5 pkt 

przejrzystość poszczególnych slajdów 0 – 5 pkt 

wprowadzenie dodatkowych elementów graficznych spójnych z 0 – 5 pkt 



 

prezentacją (poza zdjęciami) 

Ocena wystąpienia 

spójność z prezentacją multimedialną 0 – 5 pkt 

zastosowana argumentacja wybranej tematyki fotoreportażu 0 – 5 pkt 

język wypowiedzi 0 – 5 pkt 

kompozycja wypowiedzi 0 – 5 pkt 

 

Każdy Zespół może uzyskać dodatkowo 10 pkt. za poprawność merytoryczną. 

3. Zespół maksymalnie może uzyskać 60 pkt. 

4. W razie niemożności wyłonienia 3 finalistów konkursu, z powodu uzyskania takiej samej 

ilości punktów przez więcej niż jeden Zespół przewiduje się dogrywkę. 

5. W ramach dogrywki Zespoły będą poproszone o odpowiedź na pytanie dotyczące RPO 

WSL. Dogrywka będzie trwała do momentu, aż wyłącznie jeden z Zespołów będzie znał 

poprawną odpowiedź na zadane pytanie. 

 

§7 

NAGRODY 

1. Finaliści Konkursu otrzymują dyplom oraz nagrody: 

I nagroda o wartości od 2 000,00 zł brutto do 2050,00 zł brutto; 

II nagroda o wartości od 1 000,00 zł brutto do 1050,00 zł brutto; 

III nagroda o wartości od 500,00 zł brutto do 550,00 zł brutto. 

2. Nagroda do uzgodnienia ze zwycięską grupą. 

3. Finaliści Konkursu do 5 dni roboczych od dnia Konkursu powinni poinformować 

Realizatora Projektu Edukacyjnego o wyborze nagrody. 

4. Nagrody zostaną przekazane finalistom Konkursu do dnia 7 grudnia 2012 roku. 

5. Realizator Projektu Edukacyjnego pokrywa wszystkie koszty związane z odebraniem 

nagrody przez zwycięzców Konkursu. 



 

§8 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu 

Marszałkowskiego w Katowicach (pok. OA.05) przy ulicy Dąbrowskiego 23 oraz  

w siedzibie Fundacji Viribus Unitis w Katowicach przy ulicy Kościuszki 6; jak również na 

stronie internetowej www.fundacja.katowice.pl w zakładce Realizowane projekty 

(Ruszaj Po eurO). 

2. Szczegółowe informacje o Konkursie można uzyskać pod numerem telefonu 

(32)2091701 wew. 24 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: 

agata.zur@fundacja.katowice.pl.  

3. Uczestnicy biorący udział w Konkursie akceptują zasady Konkursu zawarte w niniejszym 

Regulaminie. 

4. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Projektu 

Edukacyjnego. 
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