W związku z obchodami 100-lecia odzyskania niepodległości ZS 2 i Łańcucki Uniwersytet
Trzeciego Wieku zapraszają wszystkich uczniów naszej szkoły i słuchaczy UTW do udziału w
konkursie O Polskę niepodległą 1914 – 39. Celem konkursu jest upamiętnienie tego ważnego

wydarzenia oraz zbudowanie międzypokoleniowej więzi. Poniżej zamieszczamy regulamin i
zachęcamy do wspólnego świętowania.

REGULAMIN KONKURSU
O Polskę niepodległą 1914 - 1939

I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1
Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki uczestnictwa
w konkursie „O Polskę niepodległą 1914-1939 ”, zwanym dalej „Konkursem”.
§2
Inicjatorem i organizatorem konkursu jest Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łańcucie i Zespół
Szkół Nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Łańcucie zwani dalej „Organizatorami”.
§3
Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatorów oraz na oficjalnej stronie internetowej
zs2lancut.pl
II.

KONKURS

§4
Głównym celem konkursu jest :
 uczczenie 100-lecia odzyskania niepodległości,
 kształtowanie poczucia własnej tożsamości narodowej oraz postawy patriotycznej,
 wzbudzenie zainteresowania historią,
 umacnianie więzi międzypokoleniowej
 ochrona przed zapomnieniem wydarzeń i ludzi dotyczących naszej Ojczyzny oraz
kształtowanie szacunku wobec dokonań bohaterów tamtych dni,
§5
Konkurs skierowany jest do uczniów ZS 2 w Łańcucie i słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego
Wieku, w ramach projektu UTW Rzeczpospolita wolnych ludzi.
§6
Tematyka konkursu obejmuje wiedzę:



Rola formacji zbrojnych w odzyskaniu niepodległości
Data, uczestnicy i decyzje traktatu wersalskiego ze szczególnym uwzględnieniem










sprawy polskiej
Postacie: J. Piłsudski, J. Haller, I. Paderewski, W. Korfanty, J. Beck, E. Kwiatkowski,
W. Grabski, W. Witos, G. Narutowicz, I. Mościcki – wkład w odbudowę państwa
polskiego
Kształtowanie się granic II RP
Przemiany ustrojowe II RP – od małej konstytucji do konstytucji kwietniowej
Sytuacja gospodarcza i reformy II Rzeczpospolitej
Scena polityczne II RP
Sytuacja międzynarodowa i polityka zagraniczna II RP
Wielonarodowościowy charakter II RP
Polska w przededniu wybuchu II wojny światowej

§7
Potwierdzenie udziału w Konkursie należy dokonać u Organizatorów w terminie do
30.09.2018 r. Zgłoszenie swojego udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją
Regulaminu w całości. Zgłaszający swój udział w Konkursie zobowiązuje się do
przestrzegania zasad określonych w Regulaminie, jak również potwierdza, że spełnia
wszystkie warunki, które uprawniają do udziału w Konkursie.
§8
Konkurs będzie rozgrywany w kategorii indywidualnej w formie testu. Test zawiera zadania
otwarte, zamknięte oraz dopasowania. Zgłoszony uczestnik konkursu rozwiązuje test,
jednocześnie zaznaczając na nim poprawne odpowiedzi. Czas rozwiązania testu 60 min. O
zwycięstwie zdecyduje największa liczba uzyskanych punktów.
III.

KOMISJA KONKURSOWA

§9
Komisja konkursowa powołana przez Organizatora działać będzie w składzie do 3 osób.
§ 10
Powołana Komisja zapozna się z pracami, dokona ich oceny zgodnie z przygotowanym
kluczem i wyłoni laureatów.

IV.

NAGRODY W KONKURSIE

§ 11.
Laureaci pierwszych trzech miejsc otrzymują nagrody rzeczowe. Wszyscy uczestnicy
otrzymają pamiątkowe dyplomy

V POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 12
Dane osobowe Uczestników będą zbierane i przetwarzane przez Organizatora zgodnie z
rozporządzenie o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Uczestnik Konkursu
poprzez udział w Konkursie wyraża również zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie i
rozpowszechnianie jego wizerunku. Możliwe formy rozpowszechnienia wizerunku to
publikacje, Internet, telewizja.

