
Konkurs stażowy

"Via Bruksela"

Regulamin

§1 Organizator konkursu

Organizatorem konkursu stażowego "Via Bruksela", zwanego w dalszej części 

"Konkursem" jest Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego Krzysztofa Hetmana

z siedzibą w Lublinie, ul. Karłowicza 4, zwane w dalszej części „Organizatorem”.

§2 Cel Konkursu

Celem konkursu jest promowanie wiedzy na temat Unii Europejskiej i jej instytucji, 

zapoznanie młodych ludzi ze specyfiką pracy w Parlamencie Europejskim oraz 

umożliwienie im zdobycia doświadczenia zawodowego. 

§3 Prace konkursowe

3.1. Aby wziąć udział w konkursie, należy przygotować rozprawkę w języku polskim na 

temat: "Wsparcie Unii Europejskiej dla młodych - realna pomoc czy tylko populistyczne hasła?"

3.2. Objętość pracy nie może przekroczyć tysiąca (1000) słów.

§4 Warunki uczestnictwa

4.1.Konkurs skierowany jest do studentów lub absolwentów wszystkich uczelni 

województwa lubelskiego, zainteresowanych Unią Europejską, jej politykami i 

instrumentami, pragnących poznać praktyczne aspekty funkcjonowania Parlamentu 

Europejskiego i pracy Europosła. 

4.2.  Konkurs skierowany jest do osób pełnoletnich, które nie ukończyły 30 roku życia.

4.3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest znajomość języka angielskiego lub 

francuskiego w stopniu co najmniej dobrym i umiejętność posługiwania się pakietem MS 

Office.

4.4. Do pracy konkursowej należy dołączyć odręcznie podpisany formularz

zgłoszeniowy, dostępny na stronie internetowej www.krzysztofhetman.pl

4.5. Prace konkursowe mogą być dostarczone w następującej formie:

a) Dokument elektroniczny przesłany drogą mailową na adres: biuro@krzysztofhetman.pl

w tytule wpisując „Konkurs Via Bruksela - zgłoszenie”, lub

b) Wydruk komputerowy przesłany pocztą tradycyjną na adres: 



Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego Krzysztofa Hetmana

ul. Karłowicza 4, 20-027 Lublin  lub

c) Wydruk komputerowy dostarczony osobiście pod wskazany wyżej adres.

4.6. Termin przyjmowania prac konkursowych upływa 17 maja 2015 r. W przypadku 

zgłoszeń przesłanych pocztą tradycyjną, decyduje data stempla pocztowego. 

§5 Zasady wyłaniania zwycięzców

5.1. 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

5.2 Autorzy sześciu najlepszych prac zostaną zakwalifikowani do drugiego etapu 

konkursu. Wyniki pierwszego etapu konkursu zostaną ogłoszone 1 czerwca 2015r.

5.3. W drugim etapie konkursu przeprowadzone zostają rozmowy kwalifikacyjne z 

finalistami. Przed rozmową kwalifikacyjną finaliści zostaną poproszeni o przesłanie do 

Organizatora swojego CV (max. 2 strony). Rozmowy przeprowadzone zostaną w dniach 

15-19 czerwca 2015 roku w siedzibie Organizatora bądź telefonicznie. 

§6 Nagroda

6.1. W Konkursie przyznane zostaną dwie główne nagrody w postaci miesięcznego, 

płatnego stażu w biurze Posła do Parlamentu Europejskiego Krzysztofa Hetmana, w 

Parlamencie Europejskim w Brukseli. Stażysta otrzymuje 1000,00 euro (słownie: tysiąc 

euro) wynagrodzenia.

6.2. Staże odbędą się w terminach: październik 2015r. (pierwszy staż) oraz listopad 2015

(drugi staż). W uzasadnionych przypadkach Organizator i stażysta mogą ustalić 

wspólnie inny termin odbywania stażu. 

6.3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 26 czerwca 2015 r. Finaliści zostaną 

poinformowani o wynikach Konkursu drogą mailową.

§7 Postanowienia końcowe 

7.1.   Prace konkursowe niespełniające warunków Regulaminu, oraz prace nadesłane po 

17 maja 2015 roku nie zostaną dopuszczone do konkursu. 

7.2. W sytuacjach nadzwyczajnych Organizator zastrzega sobie możliwość 

wprowadzenia zmian do Regulaminu konkursu, w szczególności przedłużenia czasu 

trwania konkursu.


