Załącznik do Rozkazu Nr 2
Komendanta Marszu
z dnia 19 grudnia 2018 roku
Regulamin Konkursu Historycznego
Organizowanego w ramach XIII Marszu Szlakiem Powstańców Styczniowych
,,Powstanie Styczniowe (zakres, lata 1857-1866)”

1. Zasady ogólne.
Konkurs organizowany jest przez Komisję Konkursową dalej – Komisja Finałowa,
powołaną przez organizatora ,,XIII Marszu Szlakiem Powstańców Styczniowych 1863R”
Szydłowiec-Wąchock 18-20.01.2019 r. Udział w Konkursie jest bezpłatny. Konkurs
skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz uczestników marszu.
Konkurs przeprowadzany jest w dwóch etapach: Szkolnym oraz Finałowym (w czasie
marszu). Konkurs na etapie Szkolnym przeprowadzają Komisje Szkolne złożone głównie
z nauczycieli historii w składzie trzech osób, powołane przez Dyrektorów Szkół.
Grupa szkolna (Orlęca) - uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjaliści;
Grupa marszowa (Strzelecka) - uczestnicy marszu.
2. Cele Konkursu.
1) zapoznanie uczestników Konkursu z historią państwa polskiego;
2) uświadomienie uczestnikom znaczenia powstania styczniowego w kontekście
dziedzictwa kulturowego;
3) promowanie wśród dzieci i młodzieży idei patriotyzmu, kształtowanie poczucia
świadomości narodowej i szacunku wobec własnego państwa;
4) budzenie zainteresowania przeszłością;
5) edukacja patriotyczna i historyczna;
6) rozwijanie umiejętności pracy ze źródłami historycznymi.
3. Zakres i tematyka.
Zakres konkursu lata 1857-1866, tematyka: geneza wybuchu powstania styczniowego,
Uniwersytet Kijowski 1857, Koło Oficerów w Petersburgu – 1859, przebiegu zbrojnego
wystąpienia na ziemiach polskich i innych obszarach z uwzględnieniem znajomości
źródeł pisanych i materialnych stanowiących - załącznik materiały dla uczniów
i uczestników marszu, jako przykładowe pytania i odpowiedzi (około 100 pytań
i odpowiedzi podobnie jak podczas XII marszu 2018).
4. Harmonogram.
Ogłoszenie konkursu w szkołach nastąp w dniu 2 stycznia 2019 r.
Zgłoszenia udziału w Konkursie Etap Szkolny przyjmować do dnia 8 stycznia 2019 r.
Etap Szkolny należy przeprowadzić w dniu 8 stycznia 2019 r. o godz. 9.00.

Szkoły, które zdecydują się wziąć udział w Konkursie Finałowym (19.01.2019) są
zobowiązane przesłać informację bezpośrednio do organizatora na adres: Mail:
romanburek@op.pl, do dnia 10 stycznia 2019 r., uzyskując kwalifikację.
Organizator powiadomi Szkołę o przyjęciu zgłoszenia oraz innych ustaleniach.
Wyniki Konkursu Etapu Szkolnego należy zgłosić organizatorowi do dnia 15 stycznia
2019 r. na adres: Mail: romanburek@op.pl.
Etap – Finał - odbędzie się 19 stycznia 2019 r. w godzinach 14.00-16.00. w Szkole
Podstawowej w Zbijowie Małym Gmina Mirów, adres: Publiczna Szkoła
Podstawowa Zbijów Mały 1, 26-503 Mirów.
Komisja Konkursowa sporządzi protokół i ogłosi wyniki. W protokole zawarte będą
informacje o zwycięzcach: za zajęcie pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca w każdej
z grup i osobach wyróżnionych.
Wręczenie nagród i wyróżnień nastąpi w PSP Zbijów Mały o godzinie 16.30.
5. Sposób przeprowadzenia Konkursu.
Etap szkolny.
Zadania konkursowe na etapie szkolnym mają formę pisemnego testu i zawierają
pytania zamknięte i otwarte. Komisje Szkolne, na podstawie sprawdzonych prac,
wyłaniają po trzech zwycięzców – finalistów z każdej Szkoły, którzy zdobyli największą
ilość punktów. Zostają oni zakwalifikowani do etapu – Finał Konkursu. Jeżeli test
pisemny nie wyłoni trójki zwycięzców etapu szkolnego, Komisje Szkolne
przeprowadzają dodatkowe eliminacje ustne w ustalonej przez siebie formie. Decyzja
Komisji Szkolnej jest ostateczna. Z przebiegu eliminacji szkolnych każda Komisja
sporządza protokół z podaniem trzech finalistów, w którym znajdą się informacje
o liczbie uczestników Konkursu, oraz o ewentualnych dodatkowych eliminacjach
ustnych. Punkty zdobyte na Etapie Szkolnym nie są doliczane do dorobku punktowego
w Finale Konkursu.
Etap – finał Konkursu.
Finał Konkursu ma formę otwartego turnieju z udziałem publiczności. Biorą w nim
udział zwycięzcy eliminacji szkolnych z każdej Szkoły zakwalifikowanej do Konkursu.
Finał przeprowadzany jest przez Komisję Finałową, która składa się z pięciu członków.
Zadania konkursowe w etapie Finał Konkursu mają formę pisemnego testu i zawierają
pytania zamknięte i otwarte. Uczestnicy Konkursu otrzymają zestawy 20 pytań,
jednakowych dla wszystkich grup (w poszczególnych zestawach różna będzie kolejność
pytań). Każdy uczestnik Konkursu wybiera tylko jedną odpowiedź, która jego zdaniem
jest prawidłowa. Ze względu na skalę trudności, za odpowiedzi będzie przyznawany
jeden, dwa lub trzy punkty. Punktację za odpowiedzi do poszczególnych pytań ustala
Komisja Finałowa. Zwycięzcami Konkursu zostają uczestnicy, którzy osiągną trzy
najlepsze wyniki punktowe. W przypadku, gdy więcej uczestników osiągnie taki sam
wynik, o ustaleniu kolejności na pierwszym, drugim, i trzecim miejscu decydować będzie
więcej prawidłowych odpowiedzi za trzy punkty, a następnie za dwa punkty. Gdy okaże
się, że pod tym względem jest remis, rozstrzygać będzie „dogrywka”, czyli dodatkowe
eliminacje ustne w ustalonej przez Komisję Finałową formie. Decyzja Komisji Finałowej
jest ostateczna. Organizator zastrzega sobie prawo do:

zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych
lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu. W takim
przypadku zobowiązuje się jednak do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie
uczestników Konkursu za pomocą strony internetowej Związku Strzeleckiego.
6. Nagrody i wyróżnienia.
Dla zwycięzców etapu szkolnego w każdej z Szkół przewidziane są atrakcyjne nagrody
ufundowane przez Szkołę. Nagrody przewidziane są również dla trojga zwycięzców
etapu – Finału Konkursu dla każdej z grup. Nagrody oraz wyróżnienia ufundowane
zostaną przez organizatora oraz sponsorów.
Organizator marszu:
Związek Strzelecki Oddział Szydłowiec, Komendantem marszu jest Roman Burek
Mail: romanburek@op.pl, Tel. 604219765
Regulamin przygotował i zatwierdził: Roman Burek.
W związku z Konkursem Historycznym zostaną przesłane zainteresowanym inne
dokumenty. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a), c), f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) dot. wyrażenia zgody na przetwarzanie
danych osobowych i wizerunkowych jak i danych osobowych niepełnoletnich.
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem danych osobowych nie podlega
Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu,
w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych.

