Dodatok k štatútu a súťažnému poriadku súťaže „Mladý Európan“
pre rok 2021

A. PRIEBEH SÚŤAŽE V DIŠTANČNEJ PODOBE
Článok 1
Za IT vybavenie počas súťaže je zodpovedný súťažný tím. V prípade technických problémov
(napr. zlyhanie techniky súťažného tímu, výpadok internetu, technický problém počítača a pod.)
sa na tím nebude čakať a na základe rozhodnutia príslušnej poroty bude zo súťaže vyradený.
Článok 2
II. Priebeh súťaže:
A. Regionálna úroveň
Projekt o predsedníckych krajinách: Podmienkou účasti tímu na regionálnom kole súťaže je
odoslanie projektu o krajine aktuálne predsedajúcej Rade Európskej únie, teda o Portugalsku,
alebo o Slovinsku, krajine, ktorá bude predsedníckou krajinou v druhej polovici roka 2021.
Viac podrobností je uvedených v Súťažnom poriadku a štatúte súťaže.
Pre automatizáciu spracovania výsledkov z jednotlivých kôl na regionálnej a národnej úrovni
organizátor súťaže pripraví webovú platformu s názvom Mladý eEurópan. Uvedená platforma
poskytne webový link a následne zabezpečí vyhodnotenie výsledkov spolu s ich tabelárnym
alebo grafickým zobrazením.

Prvé kolo súťaže predstavuje vedomostný test o Európskej únii s počtom 50 otázok s rôznou
bodovou hodnotou (20 dvoj-, 20 troj- a 10 štvorbodových) určených pre každé súťažiace
družstvo z vybraných oblastí EÚ: inštitúcie, história, geografia, politika, ekonomika a
viacjazyčnosť. Hodnotiacim kritériom je počet správnych odpovedí ohodnotených príslušnou
bodovou hodnotou. Časový limit je pre každú otázku 15 sekúnd.
Druhé kolo je jazykový test. Predstavuje 20 otázok s dvojbodovou hodnotou určených pre každé
súťažiace družstvo. Otázky sa budú týkať niektorých z 24 úradných jazykov EÚ. Časový limit je
pre každú otázku 10 sekúnd.
Tretie kolo súťaže je finále zamerané na správne zodpovedanie otázok, doplnených obrázkami.
Otázky majú rôznu bodovú hodnotou (6 dvoj-, 6 troj- a 6 štvorbodových) a sú z 3 oblastí:
osobnosti, dominanty, symboly členských krajín EÚ. Kvíz pozostáva z 18 otázok, doplnených
obrázkami. Hodnotiacim kritériom bude správna odpoveď súťažiaceho družstva v časovom
limite 15 sekúnd.
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Článok 3
Hodnotenie súťaže
A. Regionálna úroveň
1. Za projekt o predsedníckych krajinách môže tím získať maximálne 20 bodov. Hodnotené
budú kvalita, originalita a inovatívnosť odovzdaného projektu. Je potrebné dodržiavať
akademickú etiku (napr. uvádzanie zdrojov informácií, bibliografických odkazov na
"klasické" i elektronické zdroje využité v práci atď.).
2. V prvom kole môže súťažiace družstvo za správne odpovede získať maximálne 140
bodov.
3. V druhom kole môže súťažiace družstvo získať maximálne 40 bodov.
4. V treťom kole súťažiace družstvo môže získať maximálne 54 bodov. V prípade rovnosti
bodov súťažiacich družstiev po treťom kole súťaže, rozhodnú o ich finálnom umiestnení
správne odpovede na prémiové otázky.
5. Po skončení súťaže porota zverejní poradie všetkých súťažiacich družstiev podľa
dosiahnutého počtu bodov.

Článok 4
Ceny v súťaži
A. Regionálna úroveň
Súťažné družstvá umiestnené na prvom, druhom a treťom mieste získajú zaujímavé ceny. Všetky
ostatné zúčastnené družstvá dostanú malé vecné ceny. Za distribúciu udelených vecných cien
víťazným tímom a ostatným účastníkom súťaže zodpovedá organizátor regionálneho kola
súťaže. Víťazné družstvo postupuje do celoslovenskej súťaže organizovanej na národnej úrovni,
do ktorej ho prihlasuje organizátor regionálnej súťaže.
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E. ČASOVÝ HARMONOGRAM SÚŤAŽE
Článok 5
Časový harmonogram
Regionálna úroveň:
Vyhlásenie súťaže: 7. apríla 2021
Uzávierka prijímania prihlášok: 16. apríla 2021
Dátum konania súťaže: 19. apríla – 30. apríla 2021
Vyhlásenie výsledkov súťaže: 19. apríla – 30. apríla 2021
Národná úroveň:
Vyhlásenie súťaže: 9. mája 2021
Uzávierka prijímania prihlášok: 14. mája 2020
Dátum konania súťaže: 16. júna 2021
Vyhlásenie výsledkov súťaže: 16. júna 2021

Článok 6
Tento doplnok k štatútu a súťažnému poriadku súťaže „Mladý Európan“ pre rok 2021 platí pre
realizáciu súťaže „Mladý Európan“ v roku 2021 v prípade, ak nebude možné súťaž uskutočniť
prezenčnou formou. V prípade platnosti protipandemických opatrení bude súťaž na základe
rozhodnutia organizátora tak regionálnych kôl, ako aj celoslovenského kola
uskutočnená elektronickou formou v online priestore.

V Bratislave, dňa 7. apríla 2021
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