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IV Mi ędzyszkolny Turniej Wiedzy o Krajach Unii Europejskiej 
„ Potyczki europejskie” 

 
Mamy zaszczyt zaprosić uczniów klas IV-VI do udziału w IV Mi ędzyszkolnym Turnieju 
Wiedzy o Krajach Unii Europejskiej „ Potyczki europejskie”. 
Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy o krajach UE. 
Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Nr 20 we Wrocławiu. 
 
Regulamin konkursu: 

1. Zgłoszoną wcześniej szkołę reprezentuje trzyosobowa drużyna. 
2. Zgłoszenie należy wysłać wyłącznie drogą mailową na adres : zsnr20wroc@interia.pl 

do 10 maja 2017 r. (w tytule zgłoszenia nazwa konkursu). 
3. Zgłoszenie powinno zawierać: imiona i nazwiska uczniów, klasę, imię i nazwisko 

opiekuna oraz adres mailowy i numer telefonu (w załączniku karta zgłoszenia). 
4. Konkurs odbędzie się 24 maja 2017 r. o godz. 9.00 w auli Gimnazjum nr 18 przy ulicy 

Kłodnickiej 36 we Wrocławiu. 
5. Konkurs składa się z czterech rund: 

I – Quiz wiedzy o anglojęzycznych krajach UE (Anglia, Szkocja, Walia, Irlandia 
Północna, Irlandia, Malta). 
II– Prezentacja przygotowanego wcześniej stroju regionalnego wybranego kraju 
anglojęzycznego;  reprezentant drużyny przedstawia poszczególne elementy stroju w 
języku angielskim. 
III – Konkurs recytatorski; reprezentant drużyny recytuje wiersz anglojęzycznego 
poety w języku angielskim. 
IV– Prezentacja przygotowanego wcześniej plakatu wykonanego dowolną techniką 
plastyczną przedstawiającego kulturę i obyczaje wybranego kraju anglojęzycznego 
wraz z krótkim opisem w  języku angielskim. Reprezentant drużyny prezentuje plakat 
w języku angielskim. 

6. Uczestnik zgłaszając się do konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych przez Zespół Szkół nr 20 we Wrocławiu na potrzeby organizacji konkursu 
– na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 oraz art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych 
osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jedn.: Dz. U. 2016 poz. 922), dalej zwana 
ustawą o ochronie danych osobowych. 

 
Informacje dodatkowe: 
Zakres wiedzy (Quiz) – podstawowe wiadomości o anglojęzycznych krajach UE 
(Anglia, Szkocja, Walia, Irlandia Północna, Irlandia, Malta): historia, geografia, 
kultura, system polityczny, obyczaje, tradycje świąteczne. 
Quiz przeprowadzany jest w języku polskim i bierze w nim udział cała drużyna. 
 

Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian. 



 

Załącznik 
 
 

IV Mi ędzyszkolny Turniej Wiedzy o Krajach Unii Europejskiej  
„ Potyczki europejskie” 

 

KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU 

 

SZKOŁA: ……………………………………………………………………………… 

ADRES: ……………………………………………………………………………… 

TELEFON: …………………………………………………………………………… 

E-MAIL: ………………………………………………………………………………... 

IMIONA I NAZWISKA UCZNIÓW ORAZ KLASA: 

1. ……………………………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………………………………………... 

IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA: …………………………………………………… 

 

 

 


