KONKURS HISTORYCZNY
„NIEPODLEGŁOŚĆ POLSKI 1918 ROKU”
§1
Organizator Konkursu
1. Organizatorem Konkursu Historycznego pt.: „Niepodległość Polski 1918 Roku”
jest „Centrum Kultury Raszyn” w Raszynie.
2. Honorowymi patronami konkursu są Wójt Gminy Raszyn i Rada Gminy Raszyn.
§2
Cele Konkursu
1. Pogłębianie i umacnianie wśród dzieci i młodzieży postaw patriotycznych
i obywatelskich w oparciu o poznawanie historii.
2. Zdobywanie wiedzy dotyczącej najważniejszych faktów z dziejów Polski
Odzyskującej Niepodległość w oparciu o materiały źródłowe, opracowania
naukowe, publikacje internetowe, podręczniki szkolne.
3. Kształtowanie i rozwijanie wśród dzieci i młodzieży umiejętności formułowania
opinii na temat faktów, wydarzeń oraz postaci historycznych.
§3
Zakres tematyczny konkursu
1. W konkursie obowiązują wiadomości dotyczące następujących obszarów wiedzy:
- Uczestnicy działań wojennych.
- Charakter działań.
- Ważniejsze bitwy.
- Orientacje polityczne na ziemiach polskich przed wybuchem wojny i w trakcie.
- Działalność Romana Dmowskiego i Józefa Piłsudskiego, a także
W. Korfantego, I. J. Paderewskiego, H. Sienkiewicza, J. Hallera.
- Rewolucje w Rosji i ich znaczenie dla odzyskania przez Polskę niepodległości.
- Przystąpienie Stanów Zjednoczonych do wojny.
- Czynniki, które miały wpływ na odzyskanie niepodległości przez Polskę.
- Konferencja pokojowa i jej decyzje w sprawie Polski i Niemiec.
- Tworzenie lokalnych ośrodków władzy.
- Powstanie rządu centralnego.
- Problemy odradzającego się państwa polskiego.
- Walka o granice:
a) Obrona Lwowa
b) Powstanie Wielkopolskie
c) Powstania Śląskie
d) Plebiscyty
e) Wojna polsko-bolszewicka

§4
Warunki uczestnictwa w Konkursie
1. Konkurs jest adresowany do uczniów VI klas szkół podstawowych i uczniów
I klas gimnazjum z terenu Gminy Raszyn.
2 Warunkiem uczestnictwa szkoły w konkursie jest zgłoszenie poprzez wypełnienie
formularza konkursowego przez opiekuna reprezentacji do dnia 10 listopada
2016 roku. Formularz można dostarczyć bezpośrednio do siedziby Centrum
Kultury
Raszyn,
Al.
Krakowska
29A
lub
przesłać
e-mail'em:
anna.soltysiak@ckr.raszyn.pl
3. Uczestnicy biorący udział w Konkursie akceptują zasady Konkursu zawarte
w Regulaminie.
4. Udział w konkursie jest bezpłatny.
5. Konkurs jest dwuetapowy.
- I ETAP wewnątrzszkolny, polega na wyłonieniu trzyosobowej reprezentacji
uczniów z każdej szkoły.
- II ETAP / FINAŁ KONKURSU odbędzie się 17 listopada 2016 roku o godzinie
10.00 w siedzibie Centrum Kultury Raszyn pomiędzy reprezentacjami uczniów z
każdej zgłoszonej szkoły. Etap ten będzie przebiegał na zasadzie eliminacji
poprzez pytania – odpowiedzi w formie ustnej.
§5
Komisja Konkursowa
1. O wyłonieniu zwycięzców Konkursu decyduje Komisja Konkursowa powołana
przez Organizatora.
§6
Nagrody
1. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez Centrum
Kultury Raszyn:
- puchar dla szkoły zwycięskiej reprezentacji
- nagrody książkowe dla każdego członka zwycięskiej reprezentacji
2. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 17 listopada 2016 roku w Sali
Widowiskowej Centrum Kultury Raszyn, po zakończeniu finału konkursu.
3. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
§7
Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Centrum Kultury Raszyn oraz na
stronach internetowych:
https://www.ckr.raszyn.pl
https://www.facebook.com/centrumkulturyraszyn
2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w
Regulaminie, z wyłączeniem warunków uczestnictwa w Konkursie. O
ewentualnych zmianach Regulaminu organizator będzie informował telefonicznie

i ogłaszał je na stronie internetowej.
3. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.

Serdecznie zapraszamy!

W razie pytań prosimy o kontakt:
Centrum Kultury Raszyn
Al. Krakowska 29A
05-090 Raszyn
tel. 22/ 720 06 53

