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Regulamin Konkursu o staż w Parlamencie Europejskim 

z dnia 15 marca 2017 r. 

 

§ 1. Organizator 

Organizatorem Konkursu jest Biuro Posła Do Parlamentu Europejskiego Bogdana 

Zdrojewskiego, z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Św. Mikołaja 12, 50-125 Wrocław, 

zwane dalej Organizatorem. 

 

§ 2. Adresaci Konkursu 

1. Konkurs adresowany jest do pełnoletnich mieszkańców województwa 

Dolnośląskiego i Opolskiego, którzy nie ukończyli 26 roku życia, posługujących się 

językiem angielskim lub francuskim w stopniu dobrym.  

2. Udziału w Konkursie nie może brać osoba zatrudniona przez Organizatora (lub 

spokrewniona) lub zatrudniona w jakiejkolwiek instytucji Unii Europejskiej. 

 

§ 3. Etapy Konkursu 

1. Konkurs jest dwuetapowy. Pierwszy etap polega na przygotowaniu eseju w języku 

angielskim i języku polskim na jeden z poniższych tematów: 

a. Wymień i krótko uzasadnij, kompetencje Parlamentu Europejskiego w  

    poszczególnych obszarach polityk europejskich poczynając od tych w których ma   

    kompetencję wyłączną (o ile istnieje). 

 

b. Czy Unia Europejska powinna zmierzać w kierunku utworzenia własnych sił   

     zbrojnych, czy opierać swoje bezpieczeństwo na NATO?   

 

c. Wpływ programu Erasmus na poziom integracji europejskiej. 

 

d. Jaki wpływ na strategiczne kierunki polityk Unii Europejskiej ma Przewodniczący  

    Rady Europejskiej? 

 

2. Spośród nadesłanych prac Organizator wybierze, zgodnie ze swoim uznaniem, 6 

prac, których autorzy zostaną zakwalifikowani do drugiego etapu. 
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3. Drugi etap polega na rozmowie z Posłem Do Parlamentu Europejskiego Bogdanem 

Zdrojewskim na temat wyrażony w eseju oraz na temat działalności instytucji 

europejskich w praktyce. 

4. Laureaci w liczbie trzech osób, zostaną wskazani, jako osoby, które najlepiej zdaniem 

Organizatora poradziły sobie z zadaniami w obu etapach. 

 

§ 4. Warunki Uczestnictwa 

1. Osoba chcąca wziąć udział w Konkursie musi spełnić obligatoryjnie łącznie 

następujące warunki: 

a. W terminie do dnia 7 kwietnia 2017 r., przesłać eseju na jeden ze wskazanych w § 

3 tematy, na adres poczty elektronicznej Organizatora: biuro@zdrojewski.info, w 

tytule wiadomości prosimy napisać „Aplikacja konkursowa – staż”, 

b. Dołączyć CV w języku polskim i angielskim, 

c. Dołączyć oświadczenia o znajomości języków obcych na poziomie, co najmniej 

B2/C1. 

2. Opcjonalne i mile widziane rekomendacje od wykładowcy, dziekana, organizacji 

pożytku publicznego etc.  

 

§ 5. Cel 

Celem konkursu jest promowanie wiedzy o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, a 

także zdobycie przez jego uczestników wiedzy i doświadczenia zawodowego w 

międzynarodowym środowisku. 

  

§ 6. Nagrody 

1. Nagrodami w konkursie, dla trzech najlepszych aplikacji konkursowych są 

miesięczne płatne staże w Biurze Poselskim Bogdana Zdrojewskiego w Brukseli, 

poprzedzone obowiązkowym miesięcznym stażem w biurze we Wrocławiu 

(bezpłatnym). Staże odbędą się miesiącach wskazanych przez organizatora z 

zastrzeżeniem, że nie będą to miesiące letnie (lipiec/sierpień). Przy czym 

pierwszeństwo w wyborze terminu ma osoba zajmująca pierwsze miejsce. 

2. Odpłatność stażu wynosi 1000 euro brutto miesięcznie, za okres stażu w Brukseli. 

Organizator nie zapewnia, ani nie pokrywa wydatków związanych z przejazdem 

do Brukseli, zakwaterowania, wyżywienia ani ubezpieczenia. 

3. Nagrody nie sumują się. 

mailto:biuro@zdrojewski.info
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4. Warunkiem wyjazdu na staż jest złożenie oświadczenia o zgodzie na 

wykorzystanie wizerunku oraz zobowiązanie się do sporządzenia relacji z 

przebiegu stażu. 

5. Kandydat na stażystę musi również spełniać następujące wymogi stawiane przez 

Parlament Europejski: 

a. Posiadać obywatelstwo kraju członkowskiego UE lub pozwolenie na pracę na 

jej obszarze; 

b. Brak historii pracy w Parlamencie Europejskim, w tym stażu oraz innych 

instytucjach unijnych. 

6. Wszystkie osoby zakwalifikowane do drugiego etapu otrzymają pakiet gadżetów 

promocyjnych Europejskiej Partii Ludowej, której członkiem jest Poseł do 

Parlamentu Europejskiego Bogdan Zdrojewski. 

7. Jedna osoba może wysłać tylko jedną aplikację konkursową. 

 

§ 7. Terminy 

1. Zgłoszenia konkursowe Organizator przyjmuje do dnia 7 kwietnia włącznie. 

2. Ogłoszenie listy osób, które zakwalifikowały się do II etapu Konkursu nastąpi w 

dniu 23 kwietnia 2017 r. na stronie www.zdrojewski.info 

3. Do końca kwietnia 2017 roku  zostanie przeprowadzony II etap. 

4. Ogłoszenie listy laureatów nastąpi przed 1 maja 2017 roku. 

 

§ 8. Ochrona wizerunku 

Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia i nazwiskach o 

laureatach Konkursu, jak również osób zakwalifikowanych do II etapu oraz 

umieszczanie ich w materiałach informacyjnych  promocyjnych Organizatora, w tym 

mediach i Internecie. 

§ 9. Obowiązki Laureatów 

Laureat Konkursu jest zobowiązany do zdania relacji z przebiegu odbywania stażu 

Organizatorowi, w formie notatki pisemnej w terminie nie późniejszym niż 45 dni od 

dnia zakończenia stażu. 

 

§ 10. Zmiany Regulaminu 

1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień regulaminu, w każdym 

czasie, bez podawania przyczyny o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków 

http://www.zdrojewski.info/
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uczestnictwa w Konkursie, – o czym każdorazowo obowiązany jest powiadomić 

uczestników Konkursu za pośrednictwem strony internetowej 

www.zdrojewski.info. 

2. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją wszystkich 

postanowień niniejszego regulaminu. 

  

 

§ 11. Postanowienia końcowe 

1. Aplikacje konkursowe niespełniające warunków Regulaminu oraz aplikacje 

nadesłane po dniu 7 kwietnia 2017 r. nie zostaną dopuszczone do Konkursu. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia Konkursu w 

przypadku, gdy liczba aplikacji konkursowych, które wpłyną w terminie 

określonym w § 7 pkt. 1 nie przekroczy liczby 6.  

3. Wszelkie wątpliwości w przedmiocie Konkursu rozstrzyga Organizator. 

4. Poprzez przystąpienie do Konkursu, uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych w celu realizacji Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2016 r. poz. 

922). Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz możliwość ich 

poprawiania, a także żądania ich usunięcia po zakończeniu Konkursu. 

5. We wszelkich niewyrażonych kwestii w niniejszym regulaminie, zastosowanie 

mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r Kodeksy Cywilny. 

 

 

 

 

  


