KONKURS WIEDZY
O ŻOŁNIERZACH WYKLĘTYCH
/w ramach projektu "Młodzi Gdynianie Żołnierzom Wyklętym"/

REGULAMIN

"W hołdzie "Żołnierzom Wyklętym" – bohaterom antykomunistycznego podziemia,
którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do
samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa
polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawiali się sowieckiej agresji
i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu... "
Preambuła Ustawy z dnia 3 lutego 2011 r. o ustanowieniu
Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych
(Dz.U. z 2011 r. Nr 32, poz. 160)

Gdynia, październik 2017

I. Organizator Konkursu:
Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych
Aleja Zwycięstwa 194
81-540 Gdynia

II.

Cele Konkursu:
1. Upamiętnienie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
2. Upowszechnianie wiedzy historycznej istotnej dla tożsamości narodowej oraz kształtowanie
postaw patriotycznych młodzieży poprzez propagowanie i pogłębianie wiedzy o działalności
oddziałów II Konspiracji w latach 1944-1963.
3. Zainspirowanie i zachęcenie uczniów do samokształcenia, rozbudzenie zainteresowań i podjęcie
samodzielnych studiów nad historią.

III. Etapy konkursu:
1. Etap I szkolny
Test wiedzy 20 pytań jednokrotnego wyboru. Czas 30 minut.
Do etapu drugiego przechodzą 3 najlepsze osoby ze szkoły tworząc w etapie międzyszkolnym
drużynę. Pytania zostaną doręczone przez organizatora do zgłoszonych szkół drogą mailową 25
stycznia 2018 r..
2. Etap II międzyszkolny
Część pierwsza: test 30 pytań jednokrotnego wyboru (czas na rozwiązanie 45 min.). Zawodnicy
odpowiadają na pytania testowe indywidualnie. Wynik to suma punktów zawodników jednej
drużyny.
Część druga: drużyny losują zestaw pytań o różnym stopniu trudności. Po 5 minutach na
przygotowanie, drużyna udziela pisemnie odpowiedzi na pytania. Czas odpowiedzi 15 minut.
Ostateczne wyniki zostaną ogłoszone podczas uroczystego finału, który odbędzie się 28 lutego
2018 roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 7 w Gdyni
IV. Terminy
1. Zgłoszenia do konkursu: przesyłają nauczyciele przygotowujący uczniów do 6 stycznia 2018 r.
pocztą elektroniczną zsaegdynia@poczta.onet.pl lub faksem 586248286
2. W zgłoszeniu należy podać następujące informacje :
imię i nazwisko uczestników, nazwę szkoły, klasę,
imię i nazwisko opiekuna lub dyrektora szkoły
adres tel./fax i e-mail szkoły
telefon kontaktowy do nauczyciela – opiekuna;
3. Termin przeprowadzenia etapu szkolnego 26 stycznia 2018 r.
4. Termin przeprowadzenia etapu międzyszkolnego 16 lutego 2018 r.
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5. Zaproszenia do szkół na uroczyste wręczenie nagród zostaną przekazane pocztą do dnia 19
lutego 2018 roku.
6. Lista osób nagrodzonych w konkursie pojawi się na stronie internetowej organizatora

V. Komisja Konkursowa

1. Odpowiedzi oceniać będzie powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa, w skład której
wejdą nauczyciele historii oraz wiedzy o społeczeństwie
2. Decyzje Komisji są ostateczne i niepodważalne. Nie przysługuje od nich odwołanie.

VI. Nagrody:
1. Przyznaje się nagrody za miejsce I, II , III.
2. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 7 w Gdyni w
dniu 28 lutego 2018roku.

VII. Zasady uczestnictwa:
1. Przystąpienie do konkursu oznacza zgodę każdego z autorów na postanowienia zawarte
w niniejszym regulaminie.
2. Udział w konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
3. Konkurs ma charakter jawny.
4. Opiekunowie prawni młodzieży niepełnoletniej biorącej udział w konkursie i jego pełnoletni
uczestnicy wyrażają zgodę na zbieranie, przetwarzanie i prezentację danych osobowych oraz
upowszechnianie wizerunku przez organizatorów konkursu w celu jego przeprowadzenia
i promocji.
VIII. Polecana bibliografia i strony internetowe związane z tematem Konkursu
1. Joanna Wieliczka-Szarkowa, Żołnierze Wyklęci niezłomni bohaterowie, Kraków 2013;
2. „Zaplute karły reakcji…” Polskie podziemie niepodległościowe 1944-1956, red.A. Jaczyńska,
Lublin 2013
3. http://ipn.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0005/60755/1-21660.pdf
4. ipn.gov.pl
5. nsz.com.pl
6. http://podziemiezbrojne.blox.pl
IX.. Osoba uprawniona do kontaktu z uczestnikami Konkursu
Monika Smolińska tel. 606291156, e-mail: zsaegdynia@poczta.onet.pl
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