TELETURNIEJ WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE i PRAWIE „POLITEA”
- EDYCJA PIERWSZA
REGULAMIN

I.
Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa zasady organizacji Teleturnieju Wiedzy o Społeczeństwie
i Prawie „POLITEA” (zwanym dalej Teleturniejem) dla uczniów szkół
ponadgimnazjalnych.
2. Organizatorem Teleturnieju są Polskie Media Cyfrowe Sp. z o. o. w Warszawie
(zwane dalej Organizatorem) ul. Grodzieńska 21/29, 03-750 Warszawa.
3. Teleturniej organizowany jest ze środków własnych oraz środków pozyskanych
od sponsorów.
4. Nad prawidłowym przebiegiem Teleturnieju czuwać będzie Komitet Organizacyjny
powołany przez Organizatora.
5. Teleturniej Wiedzy o Społeczeństwie i Prawie przebiega pod patronatem
Zrzeszenia Prawników Polskich Oddział w Warszawie oraz Europejskiej Wyższej
Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie.
II.
Cele Teleturnieju Wiedzy o Społeczeństwie i Prawie
1. Upowszechnianie wiedzy o społeczeństwie oraz wiedzy prawnej wśród uczniów
szkół ponadgimnazjalnych.
2. Poszerzanie wiedzy z zakresu zasad funkcjonowania państwa i prawa w Polsce.
3. Kształtowanie właściwych postaw społecznych i obywatelskich oraz rozwijanie
kluczowych kompetencji młodzieży niezbędnych do funkcjonowania
w społeczeństwie obywatelskim zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
III.
Zakres wiedzy – obszary tematyczne
1. Społeczeństwo: formy organizacji społeczeństwa; instytucje społeczne; jednostka
i grupa społeczna; kultura; mniejszości narodowe i etniczne w Polsce; naród
i wspólnota narodowa; polskie społeczeństwo w dobie przemian; społeczeństwo
obywatelskie.
2. Polityka: doktryny społeczne i polityczne; środki masowego przekazu; obywatel
w państwie demokratycznym; państwo; partie polityczne – geneza, podział,
funkcje; prawo wyborcze; system partyjny i jego rodzaje; system partyjny RP;
systemy polityczne wybranych krajów; typy rządów w państwach
demokratycznych.
3. Ustrój: transformacje w Polsce; ustrój Rzeczypospolitej Polskiej; władza
samorządowa; władza sądownicza; władza ustawodawcza; władza wykonawcza.
4. Prawo: akty prawne RP; konstytucja; prawa człowieka; prawa człowieka w Polsce;
prawo i jego funkcje; prawo krajowe; systemy ochrony praw człowieka.
5. Stosunki międzynarodowe: od Jałty do Jesieni Narodów; Organizacja Narodów
Zjednoczonych; organizacja Paktu Północnoatlantyckiego; polska polityka
zagraniczna po 1989 roku; regionalne inicjatywy integracji i międzynarodowej
współpracy; Wspólnota Europejska – proces integracji.
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Zadania Komitetu Organizacyjnego
Czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Teleturnieju.
Wręczanie nagród i dyplomów za udział w konkursie.
Propagowanie idei Teleturnieju.
Pozyskiwanie środków finansowych na organizację turnieju.
Zadania Organizatora
Opracowanie regulaminu teleturnieju (zasady organizacji, przebieg, nagrody,
dokumentacja).
Przygotowanie zestawu zadań konkursowych.
Przygotowanie i zapewnienie warunków organizacyjnych do realizacji telewizyjnej
z przebiegu Teleturnieju.
Przygotowanie nagród za udział w Teleturnieju.
Zapewnienie stałego kontaktu ze szkołami i opiekunami uczniów biorących udział
w Teleturnieju.
Współpraca z podmiotami zewnętrznymi w celu pozyskania sponsorów oraz
patronów do realizacji przedsięwzięcia.
Organizator ma prawo anulować uzyskany wynik, jeśli uczeń w trakcie Teleturnieju
naruszy zasady organizacji, przebiegu i regulaminu Teleturnieju.
Organizator rozstrzyga wszelkie spory związane z przebiegiem i organizacją
Teleturnieju.
Zasady organizacyjne
Teleturniej organizowany jest w formie zawodów drużynowych.
Drużyna składa się z trzech reprezentantów: uczniów szkoły ponadgimnazjalnej –
szkoła może wystawić jedną drużynę.
Wymogiem udziału w Teleturnieju jest zgłoszenie drużyny trzyosobowej poprzez
wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego do Organizatora (formularz
zgłoszeniowy – Załącznik nr 1). Do formularza zgłoszeniowego musi być dołączone
oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów (Załącznik nr 2) lub oświadczenie
podpisane przez ucznia pełnoletniego (Załącznik nr 3) w sprawie wyrażenia zgody
na przetwarzanie danych osobowych ucznia (imienia i nazwiska, klasy oraz nazwy
szkoły) do celów Teleturnieju oraz zgody na upublicznienie wizerunku ucznia
w zapisanym i transmitowanym obrazie telewizyjnym z przebiegu Teleturnieju.
Skany podpisanych dokumentów należy przesłać na adres mailowy:
teleturniej@polskiemediacyfrowe.com
Teleturniej odbywać się będzie w studiu telewizyjnym Polskich Mediów Cyfrowych
(ul. Grodzieńska 21/29, 03-750 Warszawa) lub w innym miejscu wskazanym przez
Organizatora. Przebieg eliminacyjnego pojedynku drużyn oraz finał Teleturnieju
będzie nagrywany, a następnie transmitowany na kanale prawo24tv.
Zawodnicy każdej drużyny odpowiadają na pytania prowadzącego albo wykonują
inne określone zadania, które są punktowane. Za każdą odpowiedź albo wykonane
zadanie drużyna otrzyma określoną i podaną wcześniej do wiadomości liczbę
punktów. Osoba prowadząca Teleturniej podawać będzie drużynom czas
na odpowiedź albo wykonanie zadania oraz liczbę punktów możliwą do zdobycia.
Drużyna, która uzyska największą liczbę punktów w zawodach eliminacyjnych,
przechodzi do następnego etapu Teleturnieju.

7. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów drużyny losują dodatkowe
pytania.
8. Każda drużyna biorąca udział w turnieju otrzyma stosowne upominki i dyplomy.
9. Zwycięzcą Teleturnieju zostanie drużyna, która w finale uzyska największą liczbę
punktów.
10. Organizator nie przewiduje możliwości wnoszenia odwołania od uzyskanej przez
drużynę liczby punktów lub uzyskanego wyniku.
11. Udział w konkursie jest bezpłatny. Organizator nie zwraca uczestnikom
i opiekunom kosztów dojazdu do miejsca organizacji Teleturnieju.
VII.
Harmonogram przebiegu Teleturnieju
1. Zgłoszenie do udziału w Teleturnieju Wiedzy o Społeczeństwie i Prawie „POLITEA”
należy przesłać Organizatorowi do dnia 25 kwietnia br.
2. Każda drużyna zostanie powiadomiona o terminie pierwszych zawodów
eliminacyjnych Teleturnieju co najmniej 14 dni przed dniem ich rozpoczęcia; ważne
informacje dotyczące przebiegu konkursu będą przekazywane za pośrednictwem
szkoły lub opiekuna.
3. Eliminacje rozpoczną się w maju br., rozstrzygnięcie Teleturnieju nastąpi w roku
szkolnym 2017/2018.
4. Wszelkie informacje o przebiegu Teleturnieju zamieszczane będą na stronach
internetowych prawo24tv oraz Polskich Mediów Cyfrowych.
5. Komunikacja pomiędzy Organizatorem a uczestnikami odbywać się będzie przede
wszystkim drogą elektroniczną.
6. Organizator zastrzega sobie możliwość wniesienia zmian odnośnie zasad
organizacji oraz przebiegu Teleturnieju.
VIII. Nagrody
1. Za zajęcie pierwszego miejsca: nagroda pieniężna dla drużyny w wysokości 6 000
PLN (sześć tysięcy złotych) oraz indeksy Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa
i Administracji w Warszawie wraz ze zwolnieniem z tytułu opłaty czesnego
za I semestr studiów (w przypadku podjęcia studiów na warunkach określonych
w odrębnych przepisach).
2. Za zajęcie drugiego miejsca: atrakcyjne nagrody rzeczowe ufundowane przez
Organizatora i sponsorów.
IX.
Postanowienia końcowe
1. Przystąpienie uczniów do konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu
Teleturnieju.
2. Regulamin Teleturnieju dostępny jest na stronie internetowej: www.prawo24.tv
oraz www.polskiemediacyfrowe.com
3. Sprawy nieuregulowane postanowieniami niniejszego regulaminu rozstrzyga
Organizator.
4. Dodatkowych informacji związanych z organizacją Teleturnieju Wiedzy
o Społeczeństwie i Prawie udziela Jerzy Deneka – numer telefonu 887530041,
e-mail: jerzy.deneka@polskiemediacyfrowe.com

