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REGULAMIN KONKURSU WIEDZY 

Wojna polsko – Jaruzelska. 35. rocznica wprowadzenia Stanu Wojennego w Polsce. 

dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa pomorskiego w roku szkolnym 

2016/2017 

 

I. Organizator 

Organizatorem konkursu jest Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej Instytut Pamięci Narodowej 

w Gdańsku, al. Grunwaldzka 216, 80-266 Gdańsk, działające na podstawie ustawy z dnia 18 

grudnia 1998 r o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko 

Narodowi Polskiemu (Dz.U.2014.1075 j.t.)   

 

II. Zało żenia ogólne 

1. Konkurs ma na celu zainteresowanie uczniów najnowszą historią Polski, ze 

szczególnym uwzględnieniem Stanu Wojennego. 

2. Konkurs jest adresowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu 

województwa pomorskiego. 

3. W etapie wewnątrzszkolnym uczniowie uczestniczą w konkursie indywidualnie, 

natomiast w etapie finałowym wezmą udział trzy najlepsze osoby z każdej szkoły, 

którzy w etapie wewnątrzszkolnym uzyskały największą ilość punktów. Osoby te 

utworzą trzyosobową drużynę, które będą reprezentować szkołę na etapie 

finałowym. Ilość szkół biorących udział w turnieju jest ograniczona do 30. Jedna 

szkoła/zespół szkół może zgłosić trzy osoby na poziomie finałowym. 

4. Nagrody rzeczowe otrzymują 3 pierwsze osoby, biorące udział w turnieju na poziomie  

      finałowym. Pozostali finaliści otrzymają dyplomy. 

 

III. Przebieg turnieju 

1. Udział szkół w konkursie zgłaszają nauczyciele bezpośrednio do Oddziałowego Biura 

Edukacji Narodowej IPN w Gdańsku (al. Grunwaldzka 216, 80-266 Gdańsk) lub drogą 

elektroniczną na adres mail artur.chomicz@ipn.gov.pl do 22 października 2016 r. 

(formularz: załącznik nr 1). 

2. Wewnątrzszkolny pisemny etap konkursu zostanie przeprowadzony bezpośrednio przez 

szkoły biorące udział w konkursie. Pytania do wewnątrzszkolnego etapu, zostaną 

przygotowane przez pracowników Oddziałowego Biura Edukacji IPN w Gdańsku. Pytania 
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zostaną wysłane do szkół drogą pocztową w zamkniętej kopercie nie później niż do 4 

listopada 2016 r. 

3. Szkoły, które zgłosiły się do udziału w konkursie powinny nie później niż do 18 

listopada przeprowadzić etap wewnątrzszkolny konkursu. 

4. Po zakończeniu etapu wewnątrzszkolnego, szkoły biorące udział w konkursie, informują 

organizatora drogą elektroniczną, o osobach które zajęły trzy pierwsze miejsca w etapie 

wewnątrzszkolnym i będą reprezentować szkołę na etapie finałowym. Nieprzekraczalny 

termin zgłoszenia trzyosobowej reprezentacji szkoły  to 1 grudnia 2016 r. 

5. Etap finałowy zostanie przeprowadzony 15 grudnia w siedzibie IPN przy al. 

Grunwaldzkiej 216 w Gdańsku lub w Sali BHP w Gdańsku, wybór miejsca jest 

uzależniony od ilości uczestników. O szczegółach organizator poinformuje 

uczestników w terminie późniejszym. 

6. Etap finałowy będzie miał charakter pisemny. Będzie składał się z pytań w formie 

zamkniętej oraz dwóch pytań w formie otwartej. Wszystkie osoby biorące udział w  

etapie finałowym otrzymają ten sam zestaw pytań. 

7. Nad przebiegiem etapu finałowego będzie czuwać Komisja Konkursowa (trzy osoby) 

powołana przez Naczelnika OBEN IPN w Gdańsku. Decyzje Komisji Konkursowej są 

ostateczne. 

8. Etap finałowy będzie oceniany przez pracowników IPN w Gdańsku (Jury) 

specjalizujące się w tematyce stanu wojennego. 

9. Organizatorzy załączają pomocniczą bibliografię (załącznik nr 2). Bibliografia NIE 

stanowi listy lektur obowiązkowych. 

 

IV. Postanowienia końcowe 

1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie konkursu, przy czym 

ewentualne zmiany zostaną rozesłane do uczestników i ogłoszone na stronie internetowej 

IPN (www.ipn.gov.pl/edukacja_gdansk).  

2.   Uczestnik konkursu (lub oboje rodzice/opiekunowie prawni w przypadku uczestników 

niepełnoletnich) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby 

konkursu.  Jednocześnie potwierdza, iż został poinformowany, że stosownie do art. 71 

ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania 

Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz.U.2014.1075 j.t.)  w działalności 

Instytutu Pamięci, określonej w art. 1, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 
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sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z 

późn. zm.). 

3. Wszelkie informacje o turnieju oraz komunikaty Komisji Konkursowej będą dostępne na 

stronie internetowej Instytutu Pamięci Narodowej (www.ipn.gov.pl/edukacja_gdansk). 

We wszelkich sprawach związanych z konkursem należy kontaktować się z Arturem 

Chomiczem (tel. 58 668 49 05; e-mail: artur.chomicz@ipn.gov.pl) 

 

 
 

 


