WIELKI TEST z HISTORII POLSKI
z Janem Pawłem II
REGULAMIN KONKURSU MULTIMEDIALNEGO
CELE:
 upowszechnianie wiedzy o życiu i nauczaniu Jana Pawła II,
 uczczenie 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, 60. rocznicy sakry biskupiej Karola
Wojtyły i 40. rocznicy wyboru papieża – Polaka,
 integrowanie społeczności lokalnej wokół największego autorytetu XX wieku Jana Pawła II.
ADRESACI:
- uczniowie kl. VII-VIII szkół podstawowych, kl. III gimnazjum i kl. I-II szkół ponadpodstawowych z terenu
powiatu mińskiego,
- dorośli mieszkańcy powiatu mińskiego, społeczność lokalna.
ZASADY KONKURSU:
- rywalizacja trzyosobowych drużyn wspólnie wykonujących zadania konkursowe;
- odpowiadanie w określonym czasie na pytania quizowe wyświetlane na ekranie;
- trzy rundy pytań (sześć pytań za 1 pkt,. sześć pytań za 2 pkt., sześć pytań za 3 pkt.);
- po każdej rundzie obowiązkowej – jedno pytanie „bonus” nieobowiązkowe z możliwością zyskania lub
straty punktów;
- odpowiedzi na pytania wyświetlane po udzieleniu pisemnych odpowiedzi przez uczestników konkursu;
- wyniki podawane przez jury po każdej rundzie konkursowej;
- mile widziane grupy wsparcia, czyli kibice;
- dla uczestników przewidziano drobne nagrody.
TERMINY:
- do 5 października zgłaszanie drużyn biorących udział w konkursie – na czytelnie wypełnionych kartach
zgłoszeń przekazanych osobiście, pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres: Szkoła Podstawowa nr 3
im. Jana Pawła II, ul. Budowlana 2, 05-300 Mińsk Mazowiecki, tel. 25 7589547, e-mail: szkola@sp3mm.pl;
- 16 października o godz. 12.00 – konkurs dla drużyn reprezentujących szkoły podstawowe
lub ponadpodstawowe (trzech uczniów z kl. VII-VIII szkół podstawowych, z kl. III gimnazjum lub kl. I-II szkół
ponadpodstawowych) z terenu powiatu mińskiego;
- 16 października o godz. 16.00 – konkurs dla drużyn rodzinnych (trzy osoby reprezentujące daną rodzinę,
z tym że słowo „rodzina” rozumiemy w szerokim zakresie, również zawodowym, np. rodzina strażaków)
z terenu powiatu mińskiego;
INFORMACJE DODATKOWE:
- organizatorzy powołają niezależne jury;
- zadania konkursowe dotyczyć będą życia i nauczania Jana Pawła II oraz historii Polski z lat 1918-2018;

- w dniu konkursu nastąpi jego rozstrzygnięcie i wręczenie nagród;
- udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją postanowień regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie
danych i wykorzystanie wizerunku na potrzeby przeprowadzenia i promocji konkursu;
- wszelkie kwestie nieujęte w regulaminie rozstrzygają organizatorzy konkursu;
KONTAKT z ORGANIZATORAMI:
- Publiczna Salezjańska Szkoła Podstawowa im. św. Dominika Sawio w Mińsku Mazowieckim - tel. 257582814,
e-mail: szkoly@salezjanieminsk.pl, www.salezjanieminsk.pl;
- Szkoła Podstawowa im. Karola Wojtyły
sekretariat@sphuta.edu.pl, www.sphuta.edu.pl;

w

Hucie

Mińskiej

–

tel.

257584978,

e-mail:

- Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Mińsku Mazowieckim – tel. 25 7589547, e-mail:
szkola@sp3mm.pl, www.sp3mm.pl;

ORGANIZATORZY:

Publiczna Salezjańska
Szkoła Podstawowa
im. św. Dominika Sawio
w Mińsku Mazowieckim

Szkoła Podstawowa
im. Karola Wojtyły
w Hucie Mińskiej

MECENAT:






Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie,
Instytut Papieża Jana Pawła II w Warszawie,
Starosta Miński Antoni Jan Tarczyński,
Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki Antoni Janusz Piechoski,
Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki Marcin Jakubowski.

Szkoła Podstawowa nr 3
im. Jana Pawła II
w Mińsku Mazowieckim

