
„Droga Polski do niepodległości” 
konkurs historyczny  

z okazji 99 rocznicy  

odzyskania niepodległości przez Polskę  

 

R E G U L A M I N 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 

1. Organizatorem Konkursu historycznego z okazji 99-lecia odzyskania przez Polskę 

Niepodległości zwanego dalej Konkursem jest Gminna Biblioteka Publiczna w Podedwórzu. 
2. Konkurs jest skierowany do wszystkich uczniów klas II i III gimnazjum Zespołu 

Placówek Oświatowych w Podedwórzu. 

 

II. CELE KONKURSU: 
1. Zachęcenie uczniów klas II i III gimnazjum do zapoznania się z wydarzeniami związanymi 

z odzyskaniem Niepodległości przez Polskę w 1918 r.  

2. Upowszechnianie wiedzy z zakresu historii i tradycji narodowych Polski. 

3. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz budowanie 

świadomości narodowej i obywatelskiej. 

4. Zainteresowanie historią niepodległości Polski oraz osobą Marszałka Józefa Piłsudskiego. 

5. Ochrona przed zapomnieniem wydarzeń i ludzi dotyczących naszej Ojczyzny oraz 

kształtowanie szacunku wobec dokonań bohaterów tamtych dni. 

6. Promowanie i kształtowanie twórczej postawy patriotycznej.  

 

III. ZASADY UCZESTNICTWA: 

1. W celu zgłoszenia uczestnictwa w konkursie chętni uczniowie składają wypełnioną Kartę 

Zgłoszenia do Gminnej Biblioteki Publicznej w Podedwórzu do 28 października 2017 r. 

(kartę zgłoszenia można pobrać ze strony www.gmina-podedworze.pl lub w Gminnej 

Bibliotece Publicznej w Podedwórzu). 

2. Konkurs polega na odpowiedzi na 15 pytań związanych z odzyskaniem przez Polskę 

niepodległości w 1918 r. (rozwiązanie testu). 

3. Konkurs zostanie przeprowadzony między 30 października a 8 listopada 2017 r. (w 

uzgodnieniu z dyrekcją szkoły). Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone podczas Gminnych 

obchodów Święta Niepodległości w Podedwórzu .  

4. Autorem pytań i odpowiedzi do Konkursu jest Organizator.  

5. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora 

jego danych osobowych dla celów związanych z wykonywaniem zobowiązań wynikających z 

Konkursu wobec Uczestników, podlegających w szczególności na przyznawaniu i wydawaniu 

nagród.  

http://www.gmina-podedworze.pl/


 

IV. NAGRODY I ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD  

1. Aby otrzymać nagrodę należy odpowiedzieć bezbłędnie na wszystkie konkursowe pytania 

lub zdobyć najwięcej punktów wśród Uczestników.  

2. Jeśli kilku uczestników otrzyma taką samą liczbę punktów Zwycięzca zostanie wyłoniony 

w drodze losowania.  

3.  Nagroda dla zwycięzcy Konkursu ufundowana przez Organizatora zostanie wręczona 

podczas Gminnych obchodów Święta Niepodległości w Podedwórzu.  

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Zasady udziału w Konkursie określa niniejszy Regulamin.  

2. Zgłoszenie się do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.  

3. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.  

  

 

 

 

 


