
ZESPÓŁ SZKÓŁ AGROTECHNICZNYCH W SŁUPSKU 

zaprasza do wzięcia udziału w 

XV POWIATOWYM FESTIWALU KULTURY EUROPEJSKIEJ - SŁUPSK 2017 

Regulamin 
I. Cele Festiwalu: 

   
a) przybliżenie kultury, obyczajów, zwyczajów krajów Unii Europejskiej,  
b) zaangażowanie młodych ludzi do aktywnego poznawania i odkrywania zwyczajów Unii 

Europejskiej, 
c) promowanie idei kształcenia na rzecz Unii Europejskiej, 
d) propagowanie idei edukacji w kontekście wielokulturowym, na poziomie szkolnictwa 

gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego oraz  pozaszkolnych placówek edukacyjnych, 
e) zachęcenie do aktywności publicznej, 
f) włączenie młodzieży ze środowisk zagrożonych dysfunkcją społeczną, 
g) rozwijanie umiejętności pracy zespołowej. 

 

 II. Zasady ogólne: 

a) Uczestnicy Festiwalu przygotują jedną pracę konkursową (stronę internetową) dotyczącą 
kultury, obyczajów, zwyczajów, tradycji wybranego kraju Unii Europejskiej. 
Strona może być wykonana w dowolnej technice, ale bez wykorzystania baz danych. 

b) Pracę konkursową należy przekazać organizatorom na płycie CD-ROM.   Strony powinny być 
poprawnie interpretowane przez większość popularnych    przeglądarek.  

c) Festiwal obejmuje obszar województwa pomorskiego. W Festiwalu mogą uczestniczyć 
przedstawiciele publicznych i niepublicznych szkół gimnazjalnych i średnich, a także placówek 
kulturalno-oświatowych działających na terenie województwa pomorskiego.  

d) Każda jednostka oświatowa wyłania jedną osobę, która będzie ją reprezentowała.  
e) Sposób wyłaniania reprezentantów szkoły  jest dowolny. 
f) Językiem prezentacji jest język polski 
g) Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu 
h) Koszt dojazdu uczniów, opiekunów oraz ewentualnych kibiców, pokrywa szkoła, którą 

reprezentują 
i) Placówki, które zdecydują się wziąć udział w Festiwalu zobowiązane są do przesłania 

zgłoszenia do dnia  19 lutego 2017 roku  
j) Prezentacje  konkursowe należy dostarczyć do 18 marca 2017 roku 
k) Oficjalny skrót nazwy Festiwalu: XV MFKE 
l) Festiwal odbywa się raz w roku szkolnym. 

 
III. Nagrody konkursu: 

1. Na zwycięskie grupy czekają nagrody za: 
 
I miejsce – fundatorem nagrody jest Starosta Powiatu Słupskiego 

II miejsce– fundatorem nagrody jest Starosta Powiatu Słupskiego 

III miejsce – fundatorem nagrody jest Dyrektor Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku 



IV. Jury: 

1. Jury Festiwalu zostanie powołane przez organizatorów konkursu. 
2. Organizatorzy powołują Przewodniczącego Jury, który kieruje pracami zespołu oceniającego 

prace konkursowe. 
3. Decyzje Jury zapadają w głosowaniu, zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej, 

połowy członków Jury. W razie równowagi głosów decyduje głos przewodniczącego Jury. 
4. Jury ma prawo zdyskwalifikować zespół danej placówki za nieprzestrzegania regulaminu. 
5. Jury festiwalowe rozstrzyga wszelkie kwestie sporne, wynikłe w czasie trwania Festiwalu. 

 

V. Wyniki Festiwalu 
 

Ogłoszenie wyników odbędzie się w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku, ul. 
Szczecińska 36, na uroczystości podsumowującej tegoroczny festiwal. Opiekunowie 
laureatów i uczestników konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie 
uroczystości rozdania nagród. 

VI. Organizatorem tegorocznej edycji Festiwalu jest: 

Zespół Agrotechnicznych 
ul. Szczecińska 36 
76-200 Słupsk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


