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Zasady uczestnictwa w konkursie wiedzy o 

Programie Współpracy Interreg VA Brandenburgia-Polska 

 

Kiedy i gdzie odbędzie się konkurs? 

Konkurs odbędzie się w dniu 04.10.2018 o godzinie 11.30 w budynku Centrum Budownictwa Zrówno-

ważonego i Energii, Park Naukowo - Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego, Nowy Kisielin – 

Syrkiewicza, 66-002 Zielona Góra. 

Konkurs stanowi element programu Wydarzenia rocznego 2018 w ramach Programu  Współpracy Inter-

reg VA Brandenburgia-Polska: http://interregva-bb-pl.eu/pl/wydarzenie-roczne/ 

Kto organizuje konkurs? 

Organizatorem jest Ministerstwo Sprawiedliwości, Spraw Europejskich i Ochrony Konsumentów Kraju 

Związkowego Brandenburgia 

Referat IV.3 Europejska Współpraca Terytorialna (EWT) 

Heinrich-Mann-Allee 107, 14473 Potsdam. 

Osoba do kontaktu:  

Pani Magdalena Saczyna 

Tel.: 0331/866-3435 

E-Mail: magdalena.saczyna@mdjev.brandenburg.de 

 

Kto może uczestniczyć w konkursie? 

W konkursie może uczestniczyć każda zainteresowana osoba, jakkolwiek konkurs skierowany jest 

przede wszystkim do młodzieży szkolnej. Zgłoszenia uczniów będą rozpatrywane w pierwszej kolejno-

ści.  Rywalizacja indywidualna - udział w konkursie w parach/grupach jest niedozwolony. 
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Jak mogę się przygotować do udziału w konkursie i co jest jego tematem? 

Tematem konkursu jest program Interreg VA Brandenburgia –Polska: instytucje, zasady dofinansowa-

nia, obszar wsparcia Interreg VA Brandenburgia-Polska (geografia, historia, turystyka, atrakcje tury-

styczne i zabytki obszaru wsparcia programu Interreg VA Brandenburgia-Polska). 

 

Przykładowe źródła informacji do przygotowania się do konkursu: 

Strona Programu wsparcia : http://interregva-bb-pl.eu/ 

Strona internetowa Landu Brandenburgii: https://www.brandenburg.de/de/das-land/bb1.c.475252.de 

Strona internetowa Województwa Lubuskiego: http://lubuskie.pl/lang/de/ 

Jak będzie przebiegał konkurs? 

Quiz potrwa około 25 minut i będzie obejmował około 15 pytań. Pytania wraz z możliwymi odpowie-

dziami zostaną zaprezentowane na dużym ekranie i będą czytane przez moderatora. Uczestnicy otrzy-

mają tablety wraz z dostępem do platformy.  Odpowiedzi na pytania udzielane będą za pomocą table-

tów.   

Moderator rozpocznie konkurs. Pytanie wraz z możliwymi odpowiedziami wyświetlone zostaną na du-

żym ekranie i na ekranach tabletów. Uczestnicy mają możliwość zaznaczenia na tablecie właściwej 

odpowiedzi (możliwe także odpowiedzi wielokrotnego wyboru). Uczestnicy mają określony limit czasu 

(25 sekund) na wybranie właściwej/właściwych odpowiedzi. Po upływie czasu na ekranie pojawia się 

właściwa odpowiedź, a moderator skomentuje poprawność odpowiedzi. Po każdym pytaniu nie będą 

prezentowane wyniki. Wyniki będą podsumowane i zaprezentowane po ostatnim z pytań. Wyłonionych  

zostanie 3 zwycięzców, którzy najszybciej wytypowali najwięcej poprawnych odpowiedzi (tylko pseudo-

nim/nickname trzech zwycięzców zostanie opublikowany na liście z punktami). Wszyscy uczestnicy 

otrzymają certyfikaty uczestnictwa w konkursie.  

 

 

 

https://www.brandenburg.de/de/das-land/bb1.c.475252.de


 

3 

 

W jaki sposób mogę zarejestrować się do udziału w konkursie? 

Rejestracja możliwa jest poprzez wykorzystanie formularza zgłoszeniowego lub poprzez rejestrację 

online na stronie http://interregva-bb-pl.eu/pl/wydarzenie-roczne/. 

Zapisy przyjmowane są do dnia 21.09.2018. Liczba uczestników jest ograniczona. Uczestnictwo w kon-

kursie jest bezpłatne.  

 

Ważne informacje: 

Wraz z rejestracją do uczestnictwa w konkursie uczestnik wyraża zgodę na umieszczenie fotorelacji z 

przebiegu konkursu na stronie internetowej PW Interreg VA BB-PL oraz Facebook. Ponadto uczestnik 

zgadza się na publikacje swojego pseudonimu na liście podsumowującej punkty uczestników.  

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków uczestnictwa, zakończenia lub przerwania 

konkursu. Dochodzenie nt. racji drogą prawną jest wykluczone. 

 

 

https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/polski-niemiecki/racji
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/polski-niemiecki/drog%C4%85
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/polski-niemiecki/prawn%C4%85
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/polski-niemiecki/jest
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/polski-niemiecki/wykluczone

