
Warszawa, 09. kwietnia 2008 roku. 

Regulamin konkursu wiedzy o wspólnym rynku 

i wspólnej walucie europejskiej. 

1. Organizatorem konkursu wiedzy o wspólnym rynku i wspólnej walucie europejskiej, 

nazywanym dalej „konkursem” jest Fundacja Liceum im. Tadeusza Czackiego                    

w Warszawie, ul. Polna 5, 00-625, Warszawa. 

2. Konkurs jest częścią realizowanego projektu „Wspólny rynek i wspólny pieniądz 

europejski” dofinansowanego ze środków Narodowego Banku Polskiego. 

3. Konkurs trwa od dnia jego ogłoszenia na stronie internetowej XXVII Liceum 

Ogólnokształcącego im. Tadeusza Czackiego w Warszawie – www.czacki.edu.pl,              

co nastąpi nie później niż 30. kwietnia 2008 roku do dnia 30. września 2008 roku. 

4. Organizator wyznacza pana Piotra Głogowskiego jako koordynatora konkursu 

odpowiedzialnego za organizację pierwszej i drugiej części konkursu. 

5. Nadzór na przebiegiem konkursu sprawuje Prezes Fundacji Liceum im. Tadeusza 

Czackiego w Warszawie pan Sylweriusz Królak oraz Dyrektor XXVII Liceum 

Ogólnokształcącego im. Tadeusza Czackiego w Warszawie pani Teresa Elmerych – 

Kuran. 

6. Do konkursu mogą zgłosić się wszyscy zainteresowani, którzy w dniu 30. kwietnia 

2008 roku są pełnoprawnymi uczniami XXVII Liceum Ogólnokształcącego                   

im. Tadeusza Czackiego w Warszawie. 

7. Zgłoszenie do konkursu polega na pobraniu ze strony internetowej www.czacki.edu.pl 

i wypełnieniu właściwego formularza zgłoszeniowego oraz przesłaniu go pocztą 

elektroniczną na adres glogowski@op.pl, a także złożeniu w sekretariacie XXVII 

Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Czackiego w Warszawie podpisanej wersji 

wydrukowanej tego samego formularza. 

8. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane będą pomiędzy 30. kwietnia, a 12. maja 2008 

roku w dni robocze w godzinach 8:30 – 14:30. 

9. Konkurs składa się z dwóch etapów. Pierwszy etap polega na przeprowadzeniu testu 

wiedzy z zakresu integracji europejskiej, jednolitego rynku europejskiego, strategii 

lizbońskiej, gospodarki opartej na wiedzy, funkcjonowania instytucji europejskich, 

waluty Euro. Drugi etap polega na napisaniu eseju w języku polskim (ok. 15 000 
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znaków) i jego abstraktu w języku angielskim (ok. 1 500 znaków), przygotowanie                 

i przedstawienie 20 minutowej prezentacji tego eseju po polsku oraz odpowiedzi na 

zadane przez członków Komisji pytania, zarówno w języku polskim, jak i angielskim. 

10. Do etapu pierwszego przystąpią osoby, które w terminie złożą formularz 

zgłoszeniowy, zaś do etapu drugiego zakwalifikuje się maksymalnie 6 osób, które 

najlepiej rozwiążą test w etapie pierwszym. 

11. W czasie drugiego etapu Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora wyłoni 3 

laureatów. 

12. Nagrodą dla 3 laureatów będzie wyjazd studyjny do Parlamentu Europejskiego. 

Wyjazd odbędzie się w czerwcu lub we wrześniu 2008 roku. Organizator zapewnia 

przelot, nocleg, opiekę oraz program pobytu. 

13. Etap pierwszy konkursu odbędzie się 13. maja 2008 roku o godz. 13:00. Do dnia 14. 

maja 2008 roku organizator prześle drogą elektroniczną wyniki etapu pierwszego oraz 

tematy do wyboru esejów do drugiego etapu. 

14. Etap drugi konkursu odbędzie się 20. maja 2008 roku od godz. 13:00. Wyniki etapu 

drugiego znane będą 21. maja 2008 roku.  

15. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w niniejszym regulaminie zarówno przed jak 

i w czasie trwania konkursu. 

16. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Prezes Fundacji 

Liceum im. Tadeusza Czackiego w Warszawie po zasięgnięciu opinii Dyrektora 

XXVII Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Czackiego w Warszawie                      

w porozumieniu z koordynatorem konkursu. 

 


