
REGULAMIN KONKURSU 

„III SPOTKANIE Z PRZESZŁOŚCIĄ – Polacy na frontach II wojny światowej” 

 

§1 

ORGANIZATOR KONKURSU 

1. Organizatorem konkursu jest Międzynarodowa Szkoła Podstawowa Edukacji Innowacyjnej  

mieszcząca się w Łodzi przy ul. Pomorskiej 83/85. 

2. Nad przebiegiem Konkursu nadzór sprawuje Komisja Konkursowa powołana przez 

Organizatora. 

 

§2 

CELE I ZAKRES KONKURSU 

1. Celem konkursu jest edukacja historyczna dzieci z zakresu wiedzy o polskich żołnierzach 

walczących na frontach II wojny światowej. 

2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej. 

 

§3 

CZAS TRWANIA KONKURSU 

Konkurs trwa w okresie od 5 października 2016 r. do 30 maja 2017 r. 

 

§4 

SPECYFIKA KONKURSU 

ETAP 1: MIĘDZYSZKOLNY QUIZ WIEDZY 

1. Odbędzie się w dniu 12 grudnia 2016 r. w siedzibie Organizatora (MSPEI, ul. Pomorska 83/85) 

2. Test wiedzy składać się będzie z 35 pytań. Uczestnik spośród 4 odpowiedzi musi wybrać 1 

poprawną.  

3. W quizie nie występują punkty ujemne. 

4. Uczestnicy z największą liczbą punktów przechodzą do kolejnego etapu konkursu. 

ETAP 2: PREZENTACJA MULTIMEDIALNA  

1. Etap 2 konkursu odbędzie się w dniu 20 marca 2017 r. w siedzibie Instytutu Historii UŁ,  

ul. Kamińskiego 27a w Łodzi.  

2. Uczniowie zakwalifikowani do etapu 2 przygotowują prezentację multimedialną związaną 

z tematyką Polaków walczących na frontach II wojny światowej. 

3. Przed komisją konkursową prezentują pracę omawiając ją bez pomocy naukowych. Czas 

prezentacji wynosi 10 min.  

4. Komisja konkursowa powoływana jest przez Organizatora. Ocenia ona:  

 zawartość merytoryczną prezentacji (max. 10 pkt.) 

 graficzną stronę prezentacji (max. 6 pkt.) 

 zawartość merytoryczną wypowiedzi ucznia (max. 10 pkt) 

 odpowiedzi na dwa pytania zadane przez komisje uczniowi  (max. 4 pkt.) 

5. Uczeń może zdobyć maksymalnie 30 punktów. 

6. Najwyżej ocenione prace będą prezentowane przez autorów na Gali Finałowej konkursu. 

7. O uczniach zakwalifikowanych do finału – tym samym otrzymujących tytuły finalistów- 

Organizator poinformuje uczestników drogą mailową. 



FINAŁ KONKURSU – GALA FINAŁOWA 

1. Odbędzie się 30 maja 2017 r. w Studio Telewizyjnym „Arterion” przy ul. Pomorskiej 69/71  

w Łodzi. 

2. Na Gali Finałowej swoje prace zaprezentują wszyscy finaliści wyłonieni w 2 etapie konkursu. 

3. Z pośród finalistów zostaną ogłoszeni laureaci: I, II i III miejsca.  

 

§5 

NAGRODY 

1. Fundatorem nagród jest Instytut Postępowania Twórczego w Łodzi. 

 

§6 

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. W konkursie mogą brać udział uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej, pod kierownictwem 

opiekuna. 

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie na adres Organizatora 

(podstawowa@sei.edu.pl) w  terminie do 25 listopada 2016 r. formularza zgłoszeniowego 

stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

3.  Koszty związane z dojazdem uczniów, a później finalistów oraz ich opiekunów nie są 

pokrywane przez Organizatora. 

4. Konkurs przeprowadzony zostanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o  

ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn.zm). Dane 

osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu, wyłonienia laureatów i  

przekazania nagród. Każdy z Uczestników ma prawo wglądu do treści swoich danych 

osobowych oraz ich poprawienia. 

5. Wzięcie udziału w Konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie 

przez Międzynarodową Szkołę Podstawową Edukacji Innowacyjnej w Łodzi danych 

osobowych uczestników Konkursu dla celów marketingowych, promocyjnych i statystycznych 

zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 

101, poz. 926 z późn. zm.). 

6. W przypadku przyznania nagrody uczestnik Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie przez 

Międzynarodową Szkołę Podstawową Edukacji Innowacyjnej w Łodzi na stronie internetowej:  

http://podstawowa.sei.edu.pl/ swojego imienia i nazwiska oraz wykorzystanie go w  celach 

wymienionych w pkt.5. 

7. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z przekazaniem własności i praw autorskich 

do prac konkursowych na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 

lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83) 

oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora oraz 

w Internecie. 

 

§7 

HONOROWI PATRONACI KONKURSU 

Ustala się, iż honorowy patronat nad konkursem obejmują: 

Polskie Towarzystwo Historyczne,  

Instytut Filozoficzno-Historyczny Uniwersytetu Łódzkiego 

 

 

 

http://podstawowa.sei.edu.pl/


§8 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin obowiązuje w okresie trwania konkursu. Regulamin dostępny jest na stronie 

http://podstawowa.sei.edu.pl/ 

2. Wszelkie informacje o Konkursie dostępne w materiałach reklamowo-promocyjnych mają 

jedynie charakter informacyjny.  

3. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu. 

4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

 

KALENDARIUM KONKURSU: 

 

 5 października  2016 r. – Ogłoszenie konkursu i przesłanie informacji do szkół 

 od 5 października do 25 listopada 2016 r. – Nadsyłanie na adres Organizatora 

(podstawowa@sei.edu.pl) w  terminie formularza zgłoszeniowego stanowiącego 

Załącznik nr 1  

 12 grudnia 2016 r. -  I ETAP KONKURSU QUIZ w Międzynarodowej Szkole 

Podstawowej Edukacji Innowacyjnej w  Łodzi, ul. Pomorskiej 83/85. 

 20 marca 2017 r. -  II ETAP KONKURSU: PREZENTACJE MULTIMEDIALNE  

prezentowane w  siedzibie Instytutu Historii UŁ, ul. Kamińskiego 27a w Łodzi.  

 30 maja 2017 r. – FINAŁ KONKURSU w Studio Telewizyjnym „Arterion” przy ul. 

Pomorskiej 69/71 w Łodzi. Ogłoszenie laureatów.  

 

ZAKREST TEMATYCZNY KONKURSU: 

1. „Nigdy w historii tak wielu nie zawdzięczało tak wiele tak nielicznym" - Polacy  

w bitwie o Anglię 

2. Na dalekiej północy (bitwa o Narwik 9 kwietnia – 8 czerwca 1940) 

3. W libijskich piaskach (Tobruk 10 kwietnia – 27 listopada 1941) 

4. Czerwone maki na Monte Cassino (Bitwa pod Monte Casino 17 stycznia – 19 maja 

1944) 

5. Zacięty bój polskich czołgistów (Studzianki 9-16 sierpnia 1944) 

6. Bitwa pod Falaise (7-21 sierpnia 1944) 

7. Polska flaga na Reichstagu – bitwa o Berlin 

8. Operacja Market Garden 

9. Udział Polaków w bitwie o Atlantyk  

http://podstawowa.sei.edu.pl/

