
Uchwała nr 841/2015 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 23 lipca 2015 roku 

 

 

w sprawie: ogłoszenia Regulaminu VI edycji Konkursu pn. Młodzi wiedzą o funduszach. 

 

Na podstawie art. 41 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa   

(Dz. U. 2013 r., poz. 596 ze zm.), Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co 

następuje: 

 

§1 

Ogłasza się VI edycję Konkursu pn. Młodzi wiedzą o funduszach. 

 

§2 

Ustala się Regulamin Konkursu, stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały. 

 

§3 

Ogłoszenie o wynikach Konkursu zostanie opublikowane na stronie internetowej 

www.wrpo.wielkopolskie.pl. 

§4 

Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Polityki Regionalnej. 

 

§5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie do Uchwały nr 841/2015 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 23 lipca 2015 roku 

 

w sprawie: ogłoszenia Regulaminu VI edycji Konkursu pn. Młodzi wiedzą o funduszach. 

 

Zarząd Województwa Wielkopolskiego, wykonując zadania Instytucji Zarządzającej 

Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 oraz 2014-2020 

(WRPO 2014+), odpowiada m.in. za kompleksową i efektywną promocję Programu.   

 

Aby zainteresować młodzież z wielkopolskich szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych 

tematyką Funduszy Europejskich, a także zapewnić ciekawą promocję efektów wdrażania 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, a tym samym 

pokazać możliwości finansowe w ramach nowej perspektywy 2014-2020 ogłasza się Konkurs 

pn. Młodzi wiedzą o funduszach.  

 

Departament Polityki Regionalnej planuje promocję przedsięwzięcia na terenie całego 

Województwa Wielkopolskiego (w tym strony www, informacja w prasie, komunikat do 

mediów). 

 

Szczegółowe zapisy dotyczące konkursu znajdują się w załączonym Regulaminie.  

 

Kwoty na nagrody zostały zabezpieczone w ramach środków: WRPO, Priorytetu VII Pomoc 

Techniczna, Działania 7.2 „Informacja i promocja WRPO”, Projektu – Promocja, informacja 

i szkolenia WRPO w 2015 r. – dział 750, rozdział 75018, § 4308 –  40 000 zł. 

 

 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu – uproszczony wniosek o dofinansowanie                    

 
Priorytet (obszar działania) 

……………………………………………………… 
 

(np. Konkurencyjność przedsiębiorstw, Infrastruktura komunikacyjna, Ochrona 
Środowiska, Rewitalizacja obszarów problemowych, Infrastruktura dla kapitału 

ludzkiego, Turystyka i środowisko kulturowe) 
 

UPROSZCZONY WNIOSEK O DOFINANSOWANIE 
 

 

  

1. Dane wnioskodawcy 
Nazwa firmy/instytucji 
lub osoby prywatnej 

 

Ulica, nr domu, nr 
lokalu 

 

Kod pocztowy  
i miejscowość 

 

 
2. Instytucje zaangażowane w realizację projektu (partnerzy) 
Nazwa firmy/instytucji 
lub osoby prywatnej 
 

 

Rola partnera  
w projekcie 

 

 
3. Osoba do kontaktu w sprawach projektu 
Imię i Nazwisko  

Miejsce pracy  

Stanowisko  

 
 
4. Tytuł projektu (maksymalnie 250  znaków ze spacjami) 
………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………. 
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5. Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu (maksymalnie 350 znaków ze spacjami) 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

6. Zakładany efekt ekologiczny (w przypadku projektów realizowanych w 
ramach środowiska przyrodniczego)………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

7. Grupa docelowa projektu  

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

8. Lokalizacja projektu 
Województwo Powiat 

 
Gmina Miejscowość 

 
 

   

Charakterystyka obszaru realizacji projektu (odpowiedni zaznaczyć krzyżykiem): 
 
 

Miejski 
 

Wiejski 
 

 
 

 

 
9.  Harmonogram realizacji projektu 
Planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu  

 
 

Etapy realizacji projektu: 
Rozpoczęcie 

realizacji 
Zakończenie 

realizacji 

1.  
 

  

2.  
 

  

3.  
 

  

4.  
 

  

5.  
 

  

Planowany termin zakończenia realizacji projektu   
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10. Opis projektu (maksymalnie 500 znaków ze spacjami, czego będzie dotyczyć projekt) 

 
………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
11. Budżet  projektu 

Kwota 
dofinansowania 

 
Środki własne 

 

Udział 
finansowy 
partnera w 
projekcie  

Koszty ogółem w zł 

    

 
12. Cel projektu (maksymalnie 250 znaków ze spacjami) 
………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………. 

                                                                                        
Załączniki do uproszczonego wniosku (płyta CD/pen drive): 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
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               Urząd Marszałkowski                                               
     Województwa Wielkopolskiego  

  Departament Polityki Regionalnej                                                                           
 
  

Regulamin VI edycji Konkursu pn. Młodzi wiedzą o funduszach organizowany 
przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 

w Poznaniu (Departament Polityki Regionalnej)  
 

§1 
Postanowienia ogólne 

 
1. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, w imieniu którego 

działa Departament Polityki Regionalnej, zwany dalej „Organizatorem”, organizuje 
Konkurs dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz ich opiekunów 
pn.: Młodzi wiedzą o funduszach. 

2. Celem Konkursu jest zainteresowanie młodzieży szkolnej Funduszami Europejskimi, 
a także pokazanie w ramach tzw. dobrych praktyk projektów, które zostały 
zrealizowane dzięki Wielkopolskiemu Regionalnemu Programowi Operacyjnemu na 
lata 2007-2013. Atutem Konkursu jest również edukacja obywatelska oraz 
podniesienie świadomości społeczności lokalnych w zakresie wykorzystania środków 
unijnych oraz możliwości, jakie one stwarzają w perspektywie finansowej 2014-2020. 

 
§2 

Terminy związane z przebiegiem  Konkursu 
 

1. Wrzesień 2015 r. – ogłoszenie Konkursu. 
2. Do 20 października 2015 r. – realizacja lekcji europejskich przez nauczycieli. 
3. Do 6 listopada 2015 r. – przyjmowanie prac konkursowych (decyduje data stempla 

pocztowego). 
4. 18 listopada 2015 r. – wyłonienie laureatów Konkursu. 
5. Do 15 grudnia 2015 r. – uroczyste wręczenie nagród laureatom Konkursu. 

 
Organizator zastrzega, że ww. terminy mogą ulec zmianie.  

 
   

 §3 
Zasady udziału w Konkursie 

 
1. Konkurs składa się z dwóch etapów. Etap I polega na przeprowadzeniu w szkole 

minimum trzech lekcji europejskich przez nauczyciela danej szkoły. Etap II polega na 
przygotowaniu pracy konkursowej przez ucznia/uczniów tj. nagraniu filmu. 

2. Lekcje europejskie powinny zostać przeprowadzone w oparciu o materiały 
przygotowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego  
w Poznaniu (do pobrania na www.wrpo.wielkopolskie.pl). Jedna lekcja europejska nie 
powinna być krótsza niż 45 minut. Materiały przygotowane w postaci scenariusza 
lekcji oraz prezentacji multimedialnej mają na celu zapoznanie uczniów z tematyką 
Funduszy Europejskich, w tym Wielkopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz WRPO 2014+.  

3. Zadaniem nauczyciela jest przeprowadzenie lekcji europejskich oraz zachęcenie  
uczniów do przygotowania prac na Konkurs. 

http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
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4. Dopuszcza się przeprowadzenie kilku lekcji w jednej szkole przez różnych 
nauczycieli. 

5. Przeprowadzone lekcje europejskie należy udokumentować w postaci filmu, którego 
długość nie przekroczy 20 minut (rekomendowany format mp4, avi, wielkość pliku nie 
powinna przekraczać 300 MB).  

6. Do filmu należy dołączyć raport z przeprowadzonych lekcji – wzór stanowi Załącznik 
nr 5 do Regulaminu.  

7. Liczba uczniów biorących udział w lekcjach europejskich jest dowolna.  
8. Organizator Konkursu nie narzuca formy przeprowadzenia zajęć.  
9. Prace konkursowe przygotowane przez uczniów powinny promować Fundusze 

Europejskie w Wielkopolsce, w tym efekty wdrażania Wielkopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz powinny podkreślać, że w latach 
2007-2013 Wielkopolska zmieniała się dzięki Funduszom Europejskim i w latach 
2014-2020 zmieni się jeszcze bardziej.  

10. Prace powinny stwarzać konotacje z takimi hasłami jak: innowacja, rozwój regionalny, 
postęp, technologia, nauka, nowoczesność, somodoskonalenie i powinny zostać 
przygotowane w formie filmu nieprzekraczającego 5 minut. Film należy zapisać na 
płycie CD lub pendrivie w formacie umożliwiającym odtworzenie na komputerze np. 
mp 4, avi, wielkość pliku nie powinna przekraczać 300 MB. 

11. W konkursie mogą wziąć udział grupy uczniów – maksymalnie 3 osoby.  
12. Prace konkursowe przygotowywane zarówno przez grupę uczniów, jak i pojedyncze 

osoby, powstaną pod opieką nauczyciela, który przeprowadził lekcje europejskie. 
Zadaniem nauczyciela jest wspieranie uczniów w przygotowaniu prac konkursowych. 

13. W przypadku zbyt dużej liczby prac z jednej szkoły, zadaniem nauczyciela/opiekuna 
będzie wybranie i zgłoszenie na Konkurs najlepszych, najciekawszych, najbardziej 
oryginalnych. Rekomendowana ilość prac konkursowych z jednej szkoły to nie więcej 
niż 10.  

14. Organizator zastrzega, że warunkiem przesłania pracy konkursowej przez 
ucznia/uczniów jest uprzednie przeprowadzenie lekcji europejskich przez 
nauczyciela.  

15. Prace na Konkurs wraz z uproszczonymi wnioskami o dofinansowanie (Załącznik nr 1 
do Regulaminu) oraz formularzami zgłoszeniowymi (Załącznik nr 2, nr 3, nr 4 do 
Regulaminu)  i udokumentowanymi lekcjami europejskimi wraz raportem (Załącznik 
nr 5 do Regulaminu) wysyła szkoła w zbiorczej kopercie (najlepiej bąbelkowej, aby 
nie uszkodzić płyty CD/pendriv’a) na adres:  

 
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 
Departament Polityki Regionalnej 
al. Niepodległości 34 
61 – 714 Poznań 
 
Z dopiskiem: Młodzi wiedzą o funduszach 
 

16. Organizator nie odpowiada za zniszczenie nośników, na które nagrano prace,  
w trakcie ich przewozu. 

 
§4 

Cele Konkursu 
 

1. Poinformowanie uczniów o tym, czym są Fundusze Europejskie i jakie płyną z nich 
korzyści, czym jest Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013  
oraz WRPO 2014+ oraz jakie są jego możliwości. 
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2. Zainteresowanie uczniów tematyką Funduszy Europejskich, efektami ich wdrażania  
w latach 2007-2013 oraz możliwościami w nowej perspektywie finansowej 2014-
2020. 

3. Uświadomienie uczniom istnienia instytucji zaangażowanych we wdrażanie Funduszy 
Europejskich. 

 
§5 

Ocena lekcji europejskich oraz prac konkursowych  
 

1. Oceny przeprowadzonych lekcji europejskich oraz prac konkursowych dokona 
Komisja Konkursowa. Skład Komisji (3-5 osób) wraz z Przewodniczącym zostanie 
powołany przez Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej.  

2. Komisja Konkursowa dokona dwóch niezależnych ocen – jedna z nich dotyczyć 
będzie lekcji europejskich, druga prac konkursowych. Oceny nie podlegają 
sumowaniu.  

3. Kryteria oceny lekcji europejskich obejmują: 
a) Przygotowanie lekcji (m.in. zakres merytoryczny, realizacja założonych celów), 
b) Przebieg lekcji (m.in. wykorzystane materiały/pomoce naukowe; interakcja  

z uczniami; aktywność uczniów), 
c) Zachęcenie uczniów do udziału w Konkursie Młodzi wiedzą o funduszach. 

 
4. Kryteria oceny prac przygotowanych przez uczniów obejmują: 

d) Pomysł na przedstawienie tematu (oryginalność), 
e) Trafność doboru tematu (prace powinny promować dobre praktyki wykorzystania 

funduszy unijnych w regionie), 
f) Merytoryka pracy, 
g) Estetyka, walory artystyczne: technika wykonania filmu, jakość, efekty specjalne 

itp. 
5. Komisja oceniająca weryfikuje prace w oparciu o dwie karty oceny (karta oceny lekcji 

europejskiej, karta oceny pracy konkursowej). 
6. Jeśli dwie lub więcej prac uzyska tę samą liczbę punktów, Komisja przeprowadzi 

dodatkowe głosowanie. W kwestiach spornych decydujący głos ma Przewodniczący 
Komisji. 

7. Decyzje Komisji są ostateczne. 
8. Komisja oceniająca ma prawo zdyskwalifikować nadesłane prace lub uczestnika/ów 

Konkursu z ważnych przyczyn.  
9. Lista laureatów Konkursu znajdzie się na stronie internetowej 

www.wrpo.wielkopolskie.pl 
 

§6 
Nagrody dla nauczycieli 

 
1. Organizator przekaże następujące nagrody pieniężne: 

 
a) I nagroda: 5 000  zł, 
b) II nagroda: 3000 zł,  
c) III nagroda: 2000 zł. 
 

2. Organizator nie wyklucza przyznania wyróżnień i wręczenia zestawów upominkowych 

nauczycielom, którzy otrzymali w wyniku głosowania wysoką liczbę punktów. 

3. Organizator zastrzega, że od wszelkich nagród pieniężnych zwycięzcy zobowiązani są 

do zapłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z ustawą z 26 lipca 
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1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2012 r. poz. 361 ze zm.). 

Oznacza to, że wypłacona kwota zostanie umniejszona o podatek.  

 
§7 

Nagrody dla uczniów 
 

1. Organizator przekaże następujące nagrody rzeczowe: 
 
a)  za zajęcie I miejsca: rower, materiały promujące WRPO, 
b)  za zajęcie II miejsca: czytnik e-book, materiały promujące WRPO, 
c)  za zajęcie III miejsca: aparat fotograficzny, materiały promujące WRPO. 
2. W przypadku, kiedy laureatem konkursu zostanie grupa, nagrody otrzyma każdy 

uczeń. 
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany nagród rzeczowych na inne  

o podobnej wartości. 
4. Organizator nie wyklucza przyznania wyróżnień i wręczenia zestawów 

upominkowych uczniom, których prace otrzymały w wyniku głosowania wysoką 

liczbę punktów. 

5. Komisji oceniającej przysługuje prawo nieprzyznania części nagród, jeśli prace 
nie będą spełniać jej oczekiwań.  

 
§8 

Nagrody dla szkół 
 

1. Organizator przyzna nagrody rzeczowe dwóm szkołom. Jedną z nich otrzyma szkoła, 
której nauczyciel zostanie laureatem I miejsca, a drugą szkoła, której 
uczeń/uczniowie zostaną laureatami I miejsca.  

2. Szkoła poprzez zaznaczenie na formularzu zgłoszeniowym może wybrać, jaką 
chciałaby otrzymać nagrodę. Organizator daje możliwość wyboru: tablicy 
interaktywnej, laptopa, projektora multimedialnego, cyfrowego aparatu 
fotograficznego typu lustrzanka lub sprzętu/akcesoriów sportowych służących 
wyposażeniu sali sportowej do kwoty nieprzekraczającej 3000 zł.  

 
§9 

Postanowienia końcowe 
 

1. Wszelkich informacji na temat konkursu udzielają pracownicy Oddziału Informacji, 
Promocji i Szkoleń Departamentu Polityki Regionalnej UMWW, tel. 61 62 66 300, 
email: promocja.wrpo@wielkopolskie.pl. 

2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania osób 
trzecich podejmowane w związku z Konkursem. 

3. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu. 
4. W przypadku wątpliwości dotyczących interpretacji niniejszego Regulaminu 

rozstrzygnięć dokonuje Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWW. 
5. Regulamin oraz wszelkie zmiany w Regulaminie zostaną opublikowane na stronie 

internetowej Organizatora www.wrpo.wielkopolskie.pl  
6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia ogłoszenia Konkursu. 
7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo odstąpienia od Konkursu. 
8. Konkurs jest finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego  Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2007-2013. 

mailto:promocja.wrpo@wielkopolskie.pl
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9. Udział w Konkursie jest dobrowolny. Uczestnicy pokrywają koszty związane                    
z przygotowaniem i wysyłką prac. 

10. Uczniowie niepełnoletni zobowiązani są uzyskać pisemną zgodę rodziców lub 
prawnych opiekunów na udział w Konkursie. Stosowny formularz stanowi Załącznik 
nr 4 do niniejszego Regulaminu.  

11. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 
12. Uczestnicy nieodpłatnie, bezterminowo i bez ograniczeń co do terytorium przekazują 

na rzecz Samorządu Województwa Wielkopolskiego prawa do wykorzystania swoich 
prac na wszelkich polach eksploatacji, a w szczególności: zamieszczanie  
w Internecie oraz innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania, 
wprowadzanie do pamięci komputera, publiczne odtwarzanie np.: poprzez 
prezentowanie na wystawach/warsztatach/szkoleniach/konferencjach w celu 
upowszechniania wiedzy o Funduszach Unijnych. 

13. Na potrzeby Konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych 
osobowych przez Organizatora. 

14. Dane osobowe uczestników Konkursu przekazane Organizatorowi będą przez niego 
przetwarzane w celu realizacji Konkursu, doręczenia nagród oraz w celach 
dowodowych. Każdy uczestnik Konkursu posiada prawo wglądu do swoich danych 
osobowych oraz do ich poprawienia. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie             
z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, 
Dz.U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm.). 

 
 



 
 

 
 

 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu – formularz zgłoszeniowy pracy konkursowej 
 
 
 

Formularz zgłoszeniowy pracy konkursowej 
 
wypełnić drukowanymi literami 

 
Imię i nazwisko ucznia/uczniów:  
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 

Nazwa szkoły i jej dokładny adres: 
……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Klasa……………………………………………………………………………………………………… 

 
Imię i nazwisko opiekuna: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………. 

Imię i nazwisko dyrektora szkoły: 
………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
e-mail:…………………………………………………………………………………………………………. 
 
Tel. kontaktowy…………………………………………………………………………………………… 

 
Preferowana nagroda dla szkoły (proszę zaznaczyć 1 propozycję):  
 

 laptop 

 projektor multimedialny 

 cyfrowy aparat fotograficzny typu lustrzanka 

 sprzęt/akcesoria sportowe służące wyposażeniu sali sportowej do kwoty 
nieprzekraczającej 3000 zł …………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………… 
(proszę podać konkretne propozycje i ilości akcesoriów/sprzętów). 

 
 

……………………………………………………… 
 

………………………………………………………. 
 

……………………………………………………….. 
                                                                                (data, czytelny podpis ucznia/uczniów) 



 
 

 

 

Załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu  – formularz zgłoszeniowy lekcji europejskich 
 
 

Formularz zgłoszeniowy lekcji europejskich 
 
 
wypełnić drukowanymi literami 

 
Imię i nazwisko nauczyciela przeprowadzającego lekcje:  
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 

Nazwa szkoły i jej dokładny adres: 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Imię i nazwisko dyrektora szkoły: 
 
………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
e-mail:…………………………………………………………………………………………………………. 
 
Tel. kontaktowy:…………………………………………………………………………………………… 

 
Załącznik (płyta CD/pendrive):…………………………………………………………… 

 
Preferowana nagroda dla szkoły (proszę zaznaczyć 1 propozycję):  
 

 laptop 

 projektor multimedialny 

 cyfrowy aparat fotograficzny typu lustrzanka 

 sprzęt/akcesoria sportowe służące wyposażeniu sali sportowej do kwoty 
nieprzekraczającej 3000 zł …………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………… 
(proszę podać konkretne propozycje i ilości akcesoriów/sprzętów). 

                                                                               
 
 
 
 

…………………………………………… 
                                                                                (data, czytelny podpis nauczyciela) 



 
 

 
 

Załącznik nr 4 do Regulaminu – zgoda na udział w Konkursie w przypadku uczniów 
niepełnoletnich 

 
                 

Zgoda na udział w Konkursie pn.: Młodzi wiedzą o funduszach 
 
 
Imię i nazwisko rodzica/ opiekuna: ..................................................................... 
 
Adres: ................................................................................................................. 
 
Tel. kontaktowy: ................................................................................................. 
 
 
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/ podopiecznego  
 
Imię:  …………….……………………. ……………………………………… 
 
Nazwisko: ..……………...............……….......................................................... 
 
Wiek:  ....................................................................................................... 
 
Szkoła:         ……………………………………………………………………………. 
 
w Konkursie pn.: Młodzi wiedzą o funduszach organizowanym przez UMWW – 
Departament Polityki Regionalnej.  
Jednocześnie akceptuję Regulamin Konkursu pn.: Młodzi wiedzą o funduszach. 
 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie danych 
osobowych dla celów niniejszego konkursu zgodnie z ustawą o ochronie danych 
osobowych z dnia 29.08.1997 r. wraz ze zmianami. 
 
 

                                                         ……………………………………..  

                                                                    (data, czytelny podpis rodzica/opiekuna) 

 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

Załącznik nr 5 do Regulaminu – raport z przeprowadzonych lekcji europejskich 

                 
Raport z przeprowadzonych lekcji europejskich 

 
wypełnić drukowanymi literami 

 
Imię i nazwisko nauczyciela przeprowadzającego lekcje:  
 
................................................................................................................................ 
 
Daty i miejsce przeprowadzenia lekcji………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………….. 
 
Liczba przeprowadzonych lekcji*……………………………………………………….. 
 
Liczba uczniów biorących udział we wszystkich lekcjach…………………………… 
 
Liczba uczniów, którzy po przeprowadzeniu lekcji przygotowali prace na  
Konkurs…………………………………………………………………………………….. 
 
Opis przebiegu zajęć (metody i formy pracy, aktywność uczniów, istotne elementy 
zajęć itp.)……………………………………………………………………………………..  
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 

                                                       ……………………………………..  

                                                                    (data, czytelny podpis nauczyciela) 

* jedna lekc ja  rozumiana jes t  jako 45 minut  


