
KALENDARZ  KONKURSOWY   

II EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU WIEDZY O PRAWIE WYBORCZYM „WYBIERAM 

WYBORY” - WYBORY SAMORZĄDOWE 

Termin wykonania  

czynności konkursowej 
Treść czynności konkursowej 

do 17 października 

2017 r. * 

– zgłaszanie uczniów do Konkursu za pośrednictwem dyrektorów szkół do wła-

ściwej ze względu na siedzibę szkoły Delegatury Krajowego Biura Wyborczego 

ETAP PIERWSZY KONKURSU 

ETAP SZKOLNY 

9 listopada 2017 r. 

godz. 10.00 * 

– test wyboru, składający się z 25 pytań, 

– czas trwania etapu 40 minut  

do 

14 listopada 2017 r. * 

– doręczenie do właściwej Delegatury wypełnionych testów oraz protokołów w 

zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (decyduje data wpływu przesyłki a nie 

data jej nadania) 

16 listopada 2017 r. * 

– rozstrzygnięcie pierwszego etapu Konkursu, 

– przesłanie wyników uczestników etapu szkolnego Konkursu z danej szkoły na 

jej adres poczty elektronicznej, 

– ogłoszenie listy uczestników zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego na 

stronie internetowej Delegatury, 

– poinformowanie uczestników zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego za 

pośrednictwem Dyrektora szkoły 

ETAP DRUGI KONKURSU 

ETAP WOJEWÓDZKI 

do 

31 stycznia 2018 r. * 

– doręczenie prac pisemnych do właściwej Delegatury o właściwości ogólnowoje-

wódzkiej 

do 15 lutego 2018 r. * 

– rozstrzygnięcie drugiego etapu Konkursu i ogłoszenie wyników, 

– przesłanie wyników uczestników etapu wojewódzkiego Konkursu z danej 

szkoły na jej adres poczty elektronicznej, 

– ogłoszenie listy uczestników zakwalifikowanych do etapu ogólnopolskiego  

na stronie internetowej Delegatury o właściwości ogólnowojewódzkiej i Organi-

zatora, 

– poinformowanie uczestników zakwalifikowanych do etapu ogólnopolskiego za 

pośrednictwem Dyrektora szkoły 

ETAP TRZECI KONKURSU 

ETAP OGÓLNOPOLSKI 

15 marca 2018 r. 

godz. 10.00 * 

– udzielanie przez uczestników ustnych odpowiedzi na wylosowane przez siebie 

pytania opracowane przez Państwową Komisję Wyborczą 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU ORAZ NAGRODY 

15 marca 2018 r.* 

– rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie wyników, 

– przekazanie wyników uczestnikom przez Państwową Komisję Wyborczą, 

– ogłoszenie wykazu laureatów na stronie internetowej Organizatora 

 

*Szczegółowe informacje i wymagane dokumenty zawarte są w regulaminie Konkursu. 


