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I POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

§1 
Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pn. „KIERUNEK BRUKSELA”, 
w którym nagrodą jest płatny staż w Biurze Elżbiety Łukacijewskiej w Parlamencie Europejskim 
w Brukseli, zwany dalej Konkursem. 
 

§2 
Konkurs organizowany jest przez Elżbietę Łukacijewską, Poseł do Parlamentu Europejskiego (zwaną 
dalej „Organizatorem Konkursu”). 
 

§3 
Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobowych. 
 

§4 
Celem konkursu jest promowanie wiedzy na temat Unii Europejskiej i jej instytucji, zapoznanie młodych 
ludzi ze specyfikacją pracy w Parlamencie Europejskim oraz umożliwienie im zdobycia doświadczenia 
zawodowego. 
 

II WARUNKI KONKURSU 
 

§5 
5.1. Aby wziąć udział w konkursie, należy przygotować esej w języku polskim na jeden z podanych 
poniżej tematów:  
 

1) Międzynarodowy napływ migrantów do państw Unii Europejskiej. Jaki wpływ na przyszłość 
Wspólnoty ma kryzys migracyjny? 

2) Wpływ Unii Europejskiej na ścieżkę rozwojową polskich regionów. Jakie korzyści z przynależności 
do Wspólnoty uzyskało Województwo Podkarpackie i co więcej region ten może z niej 
zaczerpnąć? 

3) Donald Trump nowym prezydentem USA. Co ten wybór oznacza dla Polski? 
 
5.2. Objętość pracy nie może przekroczyć 3 stron formatu A4 (czcionka, Times New Roman, 
rozmiar 12). 
 



 
 

§6 
6.1. Konkurs skierowany jest do studentów i absolwentów wszystkich uczelni województwa 
podkarpackiego, zainteresowanych Unią Europejską, jej politykami i instrumentami, pragnących poznać 
praktyczne aspekty funkcjonowania Parlamentu Europejskiego i pracy Posła do Parlamentu 
Europejskiego. 
 
6.2. Do Konkursu mogą przystąpić obywatele polscy posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, 
którzy w dniu zgłoszenia do Konkursu ukończyli 19 i nie ukończyli 26 roku życia. 
 
6.3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest znajomość języka angielskiego lub francuskiego w stopniu 
co najmniej dobrym i umiejętność posługiwania się pakietem MS Office. 
 
6.4. Do pracy konkursowej należy dołączyć odręcznie podpisany formularz zgłoszeniowy (w formie 
skanu), dostępny na stronie internetowej www.lukacijewska.pl  
 
6.5. Prace konkursowe wraz z formularzem zgłoszeniowym należy dostarczyć w formie elektronicznej na 
adres: paulina@lukacijewska.pl w tytule wpisując: „KONKURS KIERUNEK BRUKSELA” 
 
6.6. Warunkiem zakwalifikowania pracy konkursowej do Konkursu, jest otrzymanie elektronicznej 
wiadomości zwrotnej, potwierdzającej udział Uczestnika w Konkursie. 
 
6.7. Termin przyjmowania prac konkursowych upływa 31 stycznia 2017 r. 
 

§7 
7.1. Konkurs składa się z dwóch etapów.  
 
7.2. W pierwszym etapie prace zostaną ocenione przez Organizatora na podstawie następujących 
kryteriów: 
 a) wartość merytoryczna i znajomość tematyki; 
 b) umiejętność i dojrzałość argumentacji; 
 c) poprawność językowa i estetyka pracy. 
 
7.3. Autorzy trzech najlepszych prac zostaną zakwalifikowani do drugiego etapu konkursu. Wyniki 
pierwszego etapu konkursu zostaną ogłoszone 14 lutego 2017 r. i dostępne będą na stronie 
www.lukacijewska.pl  
 
7.4. W drugim etapie konkursu przeprowadzone zostaną rozmowy kwalifikacyjne finalistów z Elżbietą 
Łukacijewską, Poseł do Parlamentu Europejskiego. Przed rozmową kwalifikacyjną finaliści są zobowiązani 
do przesłania Organizatorowi swojego CV (maksymalnie 2 strony). Rozmowa przeprowadzona zostanie 
dnia 27 lutego 2017 r. w siedzibie Organizatora (Rzeszów, ul. J. Słowackiego 6/9). Organizator, na 
podstawie wyników rozmowy wyłoni zwycięzcę konkursu. Jednocześnie, w uzasadnionych przypadkach, 
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.  
7.5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 3 marca 2017 r. i dostępne będą na stronie 
www.lukacijewska.pl  
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§8 
 

8.1. Za zajęcie I miejsca w konkursie, przyznana zostanie nagroda w postaci miesięcznego, płatnego 
stażu w brukselskim biurze Elżbiety Łukacijewskiej Poseł do Parlamentu Europejskiego. Stażysta 
otrzymuje 1000,00 euro (słownie: tysiąc euro) wynagrodzenia.  
 
8.2. Dwie pozostałe osoby, które zakwalifikowały się do II etapu konkursu otrzymają nagrody rzeczowe. 
 
8.4. Staż, będący nagrodą za zajęcie I miejsca w konkursie, zrealizowany zostanie w II połowie 2017 r. 
W uzasadnionych przypadkach Organizator i stażysta mogą ustalić wspólnie inny termin odbywania 
stażu. 
 
8.4. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu, zakwaterowania oraz wyżywienia stażysty. Stażysta 
zobowiązany jest do samodzielnego zorganizowania dla siebie zakwaterowania na terenie Brukseli. 
 
8.5. Uczestnicy zakwalifikowani do poszczególnych etapów Konkursu zostaną o tym fakcie powiadomieni 
w formie elektronicznej, wraz z przypomnieniem zasad dalszego udziału w Konkursie. Uczestnicy 
niezakwalifikowani do następnego etapu Konkursu otrzymają w formie elektronicznej informację 
o publikacji wyników danego etapu Konkursu. 
 
8.6. Zwycięzca zostanie poinformowany o przyznaniu nagrody za pośrednictwem poczty elektronicznej, 
a ponadto telefonicznie. 
 
8.7. Informacja o wynikach poszczególnych etapów Konkursu zostanie także upubliczniona na stronie 
internetowej Organizatora Konkursu oraz na profilu Organizatora na portalu społecznościowym 
Facebook (www.facebook.com/lukacijewska.elzbieta oraz www.facebook.com/lukacijewska) 
 

§9 
 

9.1. Przesłanie Pracy konkursowej do Konkursu jest równoznaczne z udzieleniem przez Uczestnika zgody 
na jej publikację na stronie internetowej Organizatora oraz na profilu Organizatora na portalu 
społecznościowym Facebook, przy czym Organizator zastrzega sobie prawo do swobodnej decyzji 
o publikacji prac konkursowych. 
 
9.2. Przesyłając pracę konkursową, Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej 
terytorialnie licencji na czas nieokreślony na korzystanie z majątkowych praw autorskich w zakresie pól 
eksploatacji obejmujących wprowadzenie pracy konkursowej do pamięci komputera, korzystanie z pracy 
konkursowej dla celów realizacji Konkursu oraz rozpowszechnianie pracy konkursowej w Internecie na 
stronie Organizatora oraz na profilu Organizatora na portalu społecznościowym Facebook, a także 
wyraża zgodę na dokonanie przez Organizatora poprawek o charakterze redakcyjnym i korektorskim. 

http://www.facebook.com/lukacijewska.elzbieta
http://www.facebook.com/lukacijewska


 
 

III POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

§10 
10.1. Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie internetowej 
Organizatora Konkursu: www.lukacijewska.pl  
 
10.2. Dodatkowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w biurze Organizatora: Rzeszów, 
ul. J. Słowackiego 6/9, 35-060 Rzeszów, tel. (17) 852 32 04, osoba do kontaktu: Paulina Sowa. 
 
10.3. Prace konkursowe nie spełniające warunków Regulaminu oraz prace nadesłane 
po dniu 31 stycznia 2017 r. nie zostaną dopuszczone do konkursu. 
 
10.4. W sytuacjach nadzwyczajnych Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do 
Regulaminu konkursu, w szczególności przedłużenia czasu trwania konkursu. 
 
10.5. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy 
Kodeksu Cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych. 

http://www.lukacijewska.pl/

