
 KONKURS DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH 

„EUROPEJSKA PLANSZÓWKA”



W programie m.in: stoiska Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego, 
spotkania z kulturą krajów europejskich, animacje dla dzieci i dorosłych,          
gra miejska KRASNALowa przyGOda, konkursy, warsztaty: z fotografii         
otworkowej,  z upcyclingu, z drobnych napraw rowerowych, jazda na               
rowerze-blenderze produkującym owocowe koktajle, znakowanie rowerów, 
nauka pierwszej pomocy, joga.

To zaledwie kilka atrakcji, jakie czekają w Parku Staromiejskim...

PIKNIK EUROPEJSKI: 
Park Staromiejski przy Teatrze Lalek:   godz. 10:00 - 14:00
(plac Teatralny 4)
Gra miejska KRASNALowa przyGOda:  godz. 10:00 - 13:30

DEBATA MIĘDZYPOKOLENIOWA:
Jakie jest Twoje ID? Różnorodność - szansa czy zagrożenie? 
– warsztat Fundacji Evens, Barbara:   godz. 16:00 - 19:00

maja, w dniu upamiętniającym podpisanie deklaracji 
Schumana, zapraszamy na WYJĄTKOWY PIKNIK     
w Parku Staromiejskim!



KONKURS DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH

„EUROPEJSKA PLANSZÓWKA” 

OPIS KONKURSU dla pedagogów

„Europejska Planszówka" to gra w rozmiarze XXL, w której pionkami będą uczestnicy obchodów Dnia Europy.  
Gra skierowana jest do uczniów szkół gimnazjalnych. Poprzez dobrą zabawę i rywalizację uczestnicy pogłębią wiedzę 
na temat Unii Europejskiej. Warunkiem otrzymania punktu oraz poruszania się po planszy będzie udzielenie poprawnej 
odpowiedzi na pytanie.

OPIS KONKURSU dla uczniów

Lubisz gry planszowe? Chciałbyś pogłębić swoją wiedzę o Unii Europejskiej? Uważasz, że bez rywalizacji nie ma dobrej 
zabawy? A czy wyobrażałeś sobie kiedyś, że Ty i Twoja klasa możecie stać się pionkami w grze XXL?
Weź udział z klasą w grze „Europejska Planszówka" podczas obchodów Dnia Europy 9 maja. Wystarczy czteroosobowa 
drużyna oraz duży doping reszty klasy. Wspólnie odpowiadajcie na pytania związane z Unią Europejską i staracie  
się o wygraną. Dla każdej klasy przewidziane są nagrody!



Regulamin konkursu „Europejska Planszówka”

§ 1 Organizator
1. Organizatorem gry „Europejska Planszówka”, zwanej dalej Grą, jest Agencja Eventowa Na Poziomie Sp. z o. o., zwana dalej Organizatorem.
2. Gra jest organizowana we współpracy z Przedstawicielstwem Regionalnym Komisji Europejskiej i Biurem Informacyjnym Parlamentu 

Europejskiego we Wrocławiu w ramach obchodów dnia Europy 2016.

§ 2 Uczestnicy
1. W Grze mogą uczestniczyć uczniowie szkół gimnazjalnych.
2. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w Grze pod opieką osoby pełnoletniej, posiadającej nieograniczoną zdolność do czynności 

prawnych i uprawnionej do sprawowania opieki nad tą osobą niepełnoletnią.
3. Osoby niepełnoletnie, pragnące wziąć udział w Grze bez opiekuna, muszą posiadać pisemną zgodę rodzica lub opiekuna według wzoru 

stanowiącego załącznik numer 1 niniejszego regulaminu. Zgoda musi być dostarczona Organizatorowi najpóźniej w chwili rozpoczęcia Gry.
4. W Grze nie mogą brać udziału osoby będące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Każdy z Uczestników powinien być  

w dobrym stanie zdrowia.
5. Uczestnicy biorą udział w Grze na własną odpowiedzialność i na własne ryzyko. Organizator nie zapewnia dla Uczestników Gry opieki 

medycznej ani ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
6. Organizator nie zapewnia opieki osób pełnoletnich dla osób niepełnoletnich uczestniczących w Grze.

§ 3 Zasady Gry
1. Rozgrywka odbywa się dnia 9.05.2016r. we Wrocławiu o godzinie 12.20
2. Rozgrywka odbędzie się na scenie w Parku Staromiejskim.
3. Aby wziąć udział w Grze, należy wysłać zgłoszenie na adres h.kiec@silesia-group.com w terminie do dnia 29 kwietnia 2016 roku (piątek). 

W zgłoszeniu należy podać nazwiska czterech reprezentantów klasy, nazwę drużyny oraz krótkie wyjaśnienie, dlaczego to właśnie  
ta drużyna powinna wziąć udział w Rozgrywce.

4. Organizator na podstawie otrzymanych krótkich opisów drużyn wybiera cztery finałowe grupy.
5. Wybrane drużyny o dostaniu się do Finału zostaną poinformowane drogą mailową dnia 4 maja 2016 roku (poniedziałek).
6. Celem Gry jest sprawdzenie i poszerzenie wiedzy związanej z integracją i kulturą europejską oraz 10 priorytetami Komisji Europejskiej  

pod przewodnictwem J.-C. Junckera.
7. Uczestnicy Gry biorą w niej udział w zorganizowanych Zespołach. Zespół składa się z czterech Uczestników.
8. Każdy z uczestników jest odpowiedzialny za inne funkcje; jedna z osób rzuca „gigant” kostką, druga odpowiada za logistykę gry oraz losuje 

pytania, dwie pozostałe poruszają się po planszy odpowiadając na pytania.
9. Udział w Grze nie podlega opłacie.
10. Celem jest zaktywizowanie uczestników do pogłębiania wiedzy na temat Unii Europejskiej. Dla wszystkich uczestników zabawy zostały 

przewidziane nagrody.
11. W przypadku naruszania przez Uczestnika postanowień niniejszego regulaminu lub innego nagannego zachowania Organizator może 

wykluczyć go z Gry.
12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania uczestników Gry mogące naruszyć dobra osobiste osób trzecich lub porządek 

publiczny.
13. Zgłoszenie udziału w Grze jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu przez wszystkich członków Zespołu.

§ 4 Postanowienia końcowe
1. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych przez niniejszy Regulamin, a także w zakresie jego interpretacji,  

głos rozstrzygający należy do Organizatora.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie.

KONKURS DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH



Załącznik nr. 1 Regulaminu

Zgoda na udział Dziecka w Grze

(imię i nazwisko opiekuna)

(adres zamieszkania)

(telefon kontaktowy)

Ja, niżej podpisany/a                                                                                                               , oświadczam pod rygorem odpowiedzialności prawnej, iż:

1. Jestem prawnym opiekunem Dziecka
2. Zapoznałem (-łam) się z treścią regulaminu Gry miejskiej „Europejska Planszówka”, akceptuję wszystkie jego postanowienia, w tym 

okoliczność, iż Organizator nie zapewnia dla uczestników Gry opieki medycznej ani ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, 
a także iż uczestnicy biorą udział w Grze na własną odpowiedzialność i własne ryzyko i w konsekwencji wyrażam zgodę na udział mojego 
Dziecka w Grze.

3. Nie istnieją przeciwwskazania zdrowotne do wzięcia udziału mojego Dziecka w Grze.
4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych mojego Dziecka dla celów związanych z jego uczestnictwem  

w Grze; oraz na przetwarzanie jego wizerunku na stronie internetowej Organizatora i na Facebooku.

Wrocław dn.          .        .....................................

     (czytelny podpis)
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Załącznik nr. 2 Regulaminu

Formularz zgłoszeniowy do Gry „Europejska Planszówka”

Nazwa grupy:

Kapitan drużyny: 

Opiekun drużyny: 
(pełnoletnia osoba decydująca w grupie)

Nazwa szkoły:

E-mail: 

Telefon:

Uczestnicy

Opis
(dlaczego to Wy powinniście wziąć udział w Grze „Europejska Planszówka”)

Podpisanie Formularzu Zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu Gry.

Wyrażamy zgodę na:
1. Przetwarzanie naszych danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia gry (zgodnie z ustawą z dn. 28.08.97  

o Ochronie Danych Osobowych DZ. Ust. Nr 133 poz. 883)
2. Robienie nam zdjęć podczas zabawy i przetwarzanie wizerunku na stronie internetowej Organizatora i Facebooku.

Wrocław dn.          .        .....................................

     (czytelny podpis)
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Imię i nazwisko Data urodzenia Podpis



WIĘCEJ INFORMACJI

Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej:
www.ec.europa.eu/polska/wroclaw

dagna.LEWANDOWSKA@ext.ec.europa.eu
+48 71 324 09 04

Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego:
www.europarl.pl/wroclaw

epwroclaw@ep.europa.eu
+48 71 337 6363

KWESTIE ORGANIZACYJNE
h.kiec@silesia-group.com

+ 48 533 560 280


