
 

REGULAMIN 

 

Wirtualne Dni ERASMUS+ w Zespole Szkół w Oleszycach 

 

Niniejszy regulamin z dnia 15.07.2020 (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady, zakres 

i warunki uczestnictwa w Wirtualnych Dniach Erasmus+ w Zespole Szkół w Oleszycach, zwanych 

dalej „wydarzeniem”. 

 

I. Organizatorem wydarzenia jest Zespół Szkół w Oleszycach. 

II. Celem wydarzenia jest poznanie możliwości zawodowych, jakie daje szkoła średnia uczestnicząca 

w projektach europejskich, wzbudzenie aktywności uczniów szkół podstawowych w kierunku 

kształcenia zawodowego, poznanie podstawowych zasad udziału w projektach Erasmus+, 

wzbudzenie ciekawości w kierunku poznawania kultur innych narodów europejskich. 

III. Przebieg wydarzenia: 

Etap I - Prezentacja na szkolnym profilu Facebook (przez okres 3 dni) materiałów informacyjnych, 

dotyczących programu Erasmus+, możliwości kariery z Erasmus+, korzyści wynikających z udziału 

w projektach europejskich. Zaprezentowany zostanie także przebieg i efekty projektu 

realizowanego przez szkołę w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+ „Europejskie 

doświadczenia uczniów Zespołu Szkół w Oleszycach”. 

Etap II - Konkurs online związany z prezentowanymi w I etapie konkursu materiałami zostanie 

ogłoszony czwartego dnia i będzie trwał przez dwa dni. W tym czasie uczestnicy odpowiadają na 

pytania testowe poprzez formularz Google i przesyłają odpowiedzi, podając swoje imię i nazwisko 

oraz klasę i szkołę do której uczęszczają. Każdy uczestnik konkursu, przed przesłaniem formularza 

z odpowiedziami musi uzyskać zgodę swojego rodzica lub opiekuna prawnego na udział 

w konkursie, oraz publikację imienia i nazwiska w przypadku otrzymania nagrody.  

Etap III - Rozstrzygnięcie konkursu i podsumowanie wydarzenia odbędzie się online. Wyniki 

konkursu podane zostaną na stronie internetowej szkoły i szkolnym koncie FB. Nagrody otrzyma 

trzy osoby, które jako pierwsze prześlą prawidłowe odpowiedzi. Wśród pozostałych uczestników 

zostaną rozlosowywane nagrody upominki. Wszystkie nagrody będą do odebrania w sekretariacie 

Zespołu Szkół w Oleszycach, po okazaniu legitymacji szkolnej. 

IV. Uczestnicy Wirtualnych Dni Erasmus+: Udział w wydarzeniu jest otwarty dla wszystkich chętnych. 

Każdy może zapoznawać się z zamieszczanymi materiałami, a także kontaktować się ze szkołą 

w celu uzyskania interesujących go informacji.   

Konkurs online przeznaczony jest wyłącznie dla uczniów klas 7-8 oraz tegorocznych absolwentów 

szkół podstawowych powiatu lubaczowskiego. 

V. Terminy Wirtualnych Dni Erasmus+ 

Etap I – 20-22  lipca 2020 r. (poniedziałek – środa) 

Etap II – 23-24 lipca 2020 r. (czwartek – piątek)  

Etap III – 27 lipca 2020 r. (poniedziałek).  Odbiór nagród będzie możliwy do 10 sierpnia 2020r. 

VI. Nagrodami w konkursie są plecaki turystyczne, pendrive, gadżety reklamowe z logo Erasmus +. 

VII. Regulamin wydarzenia jest dostępny na stronie szkoły: www. zs.eoleszyce.pl. Organizator 

zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu, a także odwołanie konkursu. 


