
 

Regulamin Gminnego Konkursu Historycznego  

pt. „Droga ku niepodległości” 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:  

 

1. Organizatorem Gminnego Konkursu Historycznego pt. „Droga ku 

niepodległości” jest Społeczny Komitet Obchodów Wielkich Rocznic powołany 

przez Wójta Gminy Pakosław we współpracy z Ośrodkiem Kultury i Rekreacji 

w Pakosławiu, Gminną Biblioteką Publiczną w Pakosławiu oraz Szkołą 

Podstawową w Chojnie. 

 

2. Konkurs jest skierowany do mieszkańców Gminy Pakosław. 

 

3. Osoby upoważnione do udzielania informacji na temat konkursu: 

- Pani Joanna Kuźnia,  

- Pani Sylwia Tyczyńska,  

- Pani Agnieszka Jeziorska. 

Tel. 605 441 997; 65 547 84 78 

 

II. CELE KONKURSU:  

 

1. Upowszechnianie wiedzy z zakresu wielkich rocznic przypadających  

w 2018r., tj.: 100.Rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę  

oraz 100. Rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. 

 

2. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości 

oraz budowanie świadomości narodowej i obywatelskiej.  

 

3. Ochrona przed zapomnieniem wydarzeń i ludzi dotyczących naszej Ojczyzny 

oraz kształtowanie szacunku wobec dokonań bohaterów tamtych dni.  

 

4. Promowanie i kształtowanie twórczej postawy patriotycznej.  

 

III. ZASADY UCZESTNICTWA:  

 

1. W celu zgłoszenia uczestnictwa w konkursie należy złożyć wypełniony 

Formularz Zgłoszeniowy (stanowiący Załącznik nr 1 lub Załącznik nr 2 

do niniejszego Regulaminu) w Ośrodku Kultury i Rekreacji w Pakosławiu  

lub w Gminnej Bibliotece  Publicznej w Pakosławiu w dniach od  01.08.2018r. 

do 30.09.2018r. (w godzinach od 7:00 do 15:00), pod adresem - ul. Kolejowa 4, 

63-920 Pakosław.  
 



 Formularze zgłoszeniowe można pobrać ze strony www.pakoslaw.com – 

zakładka ANKIETY/KONKURSY/PLEBISCYT - - - > Konkurs historyczny pt. 

„Droga ku niepodległości”. 
 

2.Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych: 

- dzieci i młodzież do 16 roku życia  (rok urodzenia od 2002 włącznie) – należy 

wypełnić Załącznik nr 1, 

- osoby powyżej 16 roku życia  (rok urodzenia do 2001 włącznie) - należy 

wypełnić Załącznik nr 2. 

  

3. Konkurs polega na rozwiązaniu pisemnego testu wiedzy związanego              

z wielkimi rocznicami przypadającymi w 2018r. Czas na rozwiązanie testu 

wynosi 45 minut. Test będzie się składał z pytań zamkniętych. W kategorii 

wiekowej do 16 roku życia będzie to test jednokrotnego wyboru, natomiast  

w kategorii wiekowej powyżej 16 roku życia – test wielokrotnego wyboru. 

 

4. Podczas rozwiązywania testu zakazuje się używania telefonów komórkowych 

oraz innych pomocy naukowych . 

 

5. Konkurs zostanie przeprowadzony dnia 17.10.2018r, o godzinie 17:00,          

w Szkole Podstawowej w Chojnie. 

 

6.Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone podczas „Manifestacji Patriotycznej” 

dnia 10.11. 2018r. w Centrum Kultury Chazackiej w Chojnie.      

 

7. Autorem pytań i odpowiedzi do testu jest Organizator.  

 

8. Materiałem przygotowawczym do konkursu są w 80%  artykuły historyczne 

zamieszczone w 243/2018 numerze Gminnej Gazety Samorządowej „Pakosław 

 i okolice”. Pozostałe 20 % pytań w konkursie będzie dotyczyło ogólnej wiedzy 

na temat wielkich rocznic przypadających w 2018r., tj. 100.Rocznicy 

odzyskania Niepodległości przez Polskę oraz 100. Rocznicy wybuchu 

Powstania Wielkopolskiego.  

Ponadto materiały te w formie elektronicznej znajdują się  na stronie 

internetowej pod adresem www.pakoslaw.com  w zakładce 

ANKIETY/KONKURSY/PLEBISCYT - - - > Konkurs historyczny pt. „Droga 

ku niepodległości” oraz na stronie internetowej www.pakoslaw.pl. 
 

9. Biorąc udział w Konkursie, uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez 

Organizatora jego danych osobowych oraz wizerunku dla celów związanych  

z organizacją i promocją wydarzenia. 

 

10. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

http://www.pakoslaw.com/
http://www.pakoslaw.com/


 

IV. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU:  

 

1. W każdej kategorii wiekowej wyłonionych zostanie trzech laureatów (miejsca 

I, II, III). 

2. O zwycięstwie w konkursie zdecyduje największa liczba punktów zdobyta  

w teście wiedzy.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo do organizacji dogrywki w przypadku 

uzyskania tej samej liczby punktów przez uczestników konkursu. 

4. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe adekwatne do zajmowanego 

miejsca, które zostaną wręczone podczas „Manifestacji Patriotycznej” dnia 

10.11. 2018r. w Centrum Kultury Chazackiej w Chojnie. 

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

 

1. W skład komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele  Społecznego 

Komitetu Obchodów Wielkich Rocznic powołanego przez Wójta Gminy 

Pakosław oraz przedstawiciele  Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu, 

Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławiu oraz Szkoły Podstawowej  

w Chojnie. 

2. Sytuacje nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga organizator konkursu. 

3. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. 

 


