
 

 

Załącznik Nr 2 

do uchwały Nr 21/2019 

Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi 

z dnia 16 kwietnia 2019 r. 

Regulamin 

Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym 
VIII edycja – 2019 

1. Postanowienia ogólne: 

1. Organizatorem VIII edycji Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym, 

zwanego dalej Konkursem, jest Młodzieżowa Rada Miejska w Łodzi. 

2. Patronat honorowy nad Konkursem objęli: Przewodniczący Rady Miejskiej  

w Łodzi i Prezydent Miasta Łodzi. 

3. Skład komisji konkursowej wyznaczają koordynatorzy Zespołu problemowego 

ds. organizacji Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym powołanego 

przez Młodzieżową Radę Miejską w Łodzi uchwałą nr 14/2019 z dnia 12 marca 

2019 roku w sprawie organizacji VIII Edycji Konkursu Wiedzy o Samorządzie 

Terytorialnym. 

4. Celem Konkursu jest poszerzenie wiedzy, propagowanie działań samorządu 

wśród młodzieży oraz kształtowanie postaw obywatelskich. 

5. Uczestnikiem Konkursu może być każdy uczeń szkoły podstawowej  

i gimnazjalnej funkcjonującej na terenie Miasta Łodzi. 

6. Konkurs składa się z dwóch etapów (pierwszego i finałowego), które odbywają 

się jednego dnia – 4. czerwca 2019 r. w Dużej Sali Obrad UMŁ. 

7. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. Uczestnikowi przysługuje 

zwolnienie z zajęć lekcyjnych na czas trwania Konkursu. 

 

2. Zgłaszanie uczestników: 

1. Każda szkoła gimnazjalna i podstawowa funkcjonująca na terenie Miasta Łodzi 

ma prawo zgłoszenia do 5 kandydatów spośród swojego grona uczniowskiego. 

2. Kryteria oceny uczestników, sposób wyłonienia reprezentantów szkoły zależą 

wyłącznie od dyrekcji i nauczycieli szkoły. 



3. Każda szkoła informuje o liczbie oraz danych osobowych uczestników 

wypełniając formularz zgłoszeniowy i przesyłając jego skan drogą elektroniczną 

do dnia 24. maja 2019 r. na adres e-mail: mrm@uml.lodz.pl 

 


3. Pierwszy etap Konkursu: 

1. Pierwszy etap Konkursu polega na wypełnieniu przez każdego uczestnika 

pisemnego testu, składającego się z zadań jednokrotnego wyboru oraz zadań 

otwartych, opracowanych przez Komisję Konkursową, w obecności tejże 

Komisji w Dużej Sali Obrad Urzędu Miasta Łodzi, w czasie nieprzekraczającym 

60 minut. 

2. Pierwszy etap konkursu odbędzie się 4. czerwca 2019 roku o godzinie 10:00. 

3. Do finałowego etapu Konkursu przechodzi 15 uczestników, którzy otrzymali 

największą liczbę punktów z testu pisemnego podczas pierwszego etapu 

Konkursu. To grono osób zyskuje tytuł finalisty Konkursu. 

 

4. Finałowy etap Konkursu 

1. Finałowy etap konkursu odbędzie się od razu po stwierdzeniu wyników 

pierwszego etapu przez Komisję Konkursową. 

2. Finałowy etap konkursu polega na odpowiadaniu na pytania zadane przez 

członka Komisji Konkursowej w obecności publiczności, którą będą stanowić 

uczestnicy pierwszego etapu konkursu wraz z opiekunami. Pytania wymagają 

udzielenia krótkiej odpowiedzi, bez konieczności rozwijania zagadnienia. 

Finaliści będą konkurować ze sobą w sposób bezpośredni widząc wzajemnie 

punktowe wyniki swoich rywali. 

3. Uczestnicy zdobywają po 3 punkty za udzielenie poprawnej odpowiedzi  

na pytanie. Uczestnicy zachowują swoje dotychczasowe punkty z pierwszego 

etapu. 

4. Rywalizację rozpoczyna finalista z 1. najlepszym wynikiem z półfinału.  

Po udzieleniu odpowiedzi wskazuję z grona finalistów osobę, która będzie 

musiała odpowiadać na następne pytanie. Kolejna odpowiadająca osoba, 

wskazuje adresata następnego pytania itd. Jeżeli odpowiadający udzieli złej 

odpowiedzi następną odpowiadającą osobę wyznacza ostatni odpowiadający, 

który udzielił odpowiedzi poprawnej. Finalista, który udzielił poprawnej 
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odpowiedzi może zdecydować, że odpowie również na kolejne pytanie 

(wskazać siebie jako odbiorcę następnego pytania). 

5. Na udzielenie odpowiedzi uczestnik finału ma 15 sekund od momentu 

zakończenia odczytywania pytania. Nieudzielenie odpowiedzi na pytanie  

w wyznaczonym czasie jest równoznaczne z udzieleniem błędnej odpowiedzi. 

6. Po udzieleniu trzech nieprawidłowych odpowiedzi uczestnik finału odpada  

z dalszej rywalizacji, ale zachowuje swoje dotychczasowe punkty. 

7.  Finaliści, którzy uzyskają największa, drugą największą i trzecią największą 

liczbę punktów, uzyskują odpowiednio tytuł laureata pierwszego, drugiego  

i trzeciego miejsca. 

8. Ceremonia podsumowania Konkursu i Gala rozdania nagród dla finalistów  

i laureatów Konkursu odbędzie się tuż po zakończeniu finałowego etapu. 

 

5. Program Konkursu wiedzy o Samorządzie Terytorialnym: 

 
Na każdym etapie sprawdzana będzie wiedza z zakresu: 

• pojęć i zagadnień związanych z tematem Konkursu,

• działalności samorządu terytorialnego na terenie Miasta Łodzi,

• orientacji w przemianach samorządowych w Polsce na przełomie  

XX i XXI wieku,

• podstawowej znajomości aktów prawnych dotyczących samorządów 

terytorialnych.

• zasad funkcjonowania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi i działalności  

VIII kadencji MRM (2018-2020) 

 

6. Literatura i strony internetowe: 

• Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym z późniejszymi 

zmianami (Dz. U. z 2019 r. poz. 506); 

• Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym z późniejszymi 

zmianami(Dz. U. z 2019 r. poz. 511); 

• Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie wojewódzkim z późniejszymi 

zmianami (Dz. U. z 2019 r. poz. 512); 

• M. Niewiadomska-Cudak; Wybory Samorządowe w Łodzi w latach 1990-2006; 

wyd. Adam Marszałek; Toruń 2006 



• www.uml.lodz.pl. 

• Fanpage Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi na Facebooku. 

 

7. Postanowienia końcowe: 

1. Oficjalną stroną internetową Konkursu jest www.mrm.uml.lodz.pl 

2. E-mailem, przez który można kontaktować się z organizatorem,  

jest mrm@uml.lodz.pl 

3. Harmonogram Konkursu znajduje się w załączniku do niniejszego 

regulaminu. 

4. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne, niepodważalne i nie 

przysługuje od nich odwołanie. 

5. Osoby nadsyłające zgłoszenia w ramach Konkursu wyrażają tym samym 

zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych 

wyłącznie na potrzeby Konkursu gwarantujące prawidłowe przeprowadzenie 

Konkursu (Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych -  Dz.U. 

2018 poz. 1000), 

6. Zgłoszenie się do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków 

niniejszego Regulaminu. 

 

 

 

 

 

 

HARMONOGRAM KONKURSU 

Lp. Przebieg konkursu Terminy 

1. 
Zgłaszanie listy uczestników Konkursu Wiedzy 

o Samorządzie Terytorialnym przez szkoły 
do 24 maja 2019 

2. Rejestracja uczestników 4 czerwca 2019 g. 9:00 

3. Uroczyste rozpoczęcie konkursu 4 czerwca 2019 g. 9:30 

4. Pierwszy etap konkursu 4 czerwca 2019 g. 10:00 

5. Finałowy etap konkursu 4 czerwca 2019 g. 12:00 

6. 
Ceremonia podsumowania Konkursu  

i Gala rozdania nagród 
4 czerwca 2019 g. 13:00 
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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  

DO KONKURSU WIEDZY O SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM 

 

Dane szkoły: 

NAZWA SZKOŁY:  

ADRES:  

KOD POCZTOWY   -    

 

Dane opiekuna: 

IMIĘ I NAZWISKO  

ADRES E-MAIL  

ODMIENNOŚĆ 

NAZWISKA 

      

      

 TAK   NIE  

 

Dane zgłaszanych uczniów: 

Lp. IMIĘ I NAZWISKO KLASA * 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

*odmienność nazwiska 

 

 


