
REGULAMIN 
POWIATOWEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO (25) 

pt. 

«1914-1918 – „Sokół”, a niepodległość  
dla Sanoka i dla Polski»  

                                                      
1. Organizator:  
 

Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Sanoku. 
 
2. Cele konkursu:  
        
      przypomnienie:  

� ogromnej roli „Sokoła” w uświadamianiu Polaków żyjących 
pod zaborami, o potrzebie walki o niepodległość, 

� o pracach mobilizacyjnych wszystkich sił przed zbliżającą się 
walką o niepodległość,  

� o udziale Sokołów w walkach o niepodległość.  
� bohaterskiej postawy Polaków 

oraz 
� kształtowanie postaw patriotycznych. 

 
3. Warunki uczestnictwa: 
 

• konkurs skierowany jest do młodzieży szkół podstawowych (kl.VI-
VIII + kl. G) i ponadpodstawowych, 

• konkurs oparty jest na współzawodnictwie indywidualnym, 

• każda szkoła może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 osoby 
(zalecane jest przeprowadzenie eliminacji szkolnych), 

• formą sprawdzenia wiedzy będzie test zawierający zadania zamknięte 
oraz otwarte, 

• na rozwiązanie zadań przeznaczamy 60 minut,  

• oddzielnie zostanie przeprowadzona klasyfikacja w kategorii szkół 
podstawowych i szkół ponadpodstawowych. 

 
4. Termin i miejsce dostarczenia zgłosze ń:  
do środy, 3 października 2018 r., na adres: sokol@sokolsanok.pl  
 
5. Nagrody:  przewidziane są nagrody od I-VI w każdej kategorii  
 
6. Ocena prac:  prace oceni komisja konkursowa powołana przez 
organizatora  

  
7. Termin konkursu:  
konkurs odbędzie się w piątek, 12 października 2018 r. od godz. 
1100, w … (podamy w terminie późniejszym) … w Sanoku. 
 
Termin ogłoszenia wyników konkursu zostanie podany oddzielnie. 
 
8. Źródło wiedzy: 

 http://sokolsanok.pl/www/uploads/pdf/1914-1918-wystawa-100-lat-cz.1.pdf 
http://sokolsanok.pl/www/uploads/pdf/1914-1918-wystawa-100-lat-cz.2.pdf 

  
9. Uwagi dodatkowe: 
 

• organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nagrań 
konkursowych, wizerunku wykonawców, opiekunów, ich imienia 
i nazwiska w radiu, telewizji, Internecie i prasie, 

• uczniowie zgłaszający się na konkurs powinni posiadać ważne 
legitymacje szkolne. 

 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY  

DO UDZIAŁU W KONKURSIE! 
 

                                                                          TG „Sokół” w Sanoku 
                                                                              Bronisław Kielar 

 



 
Karta zgłoszenia do udziału w konkursie 

pod tytułem: 
«1914-1918 – „Sokół”, a niepodległość  

dla Sanoka i dla Polski»  
 
 
 
1. Imię i nazwisko uczestnika: ……………………………………………………………. 
   
2. Data urodzenia: …………………………………………………………………………. 
 
3. Nazwa i adres szkoły: ………………………………………………………..………… 
 
 …..………………………………………………………………………………………….. 
 
4. Telefon kontaktowy: ……………………………………………………………… 
 
5. Imię i nazwisko opiekuna, tel.: …………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora 
oraz na publiczne ich umieszczenie w mediach celem poinformowania mieszkańców 
powiatu sanockiego o wynikach konkursu. 
 
 
 
……………………………………………                 ……………………………………….. 
Podpis uczestnika                            Podpis rodzica/opiekuna prawnego 
                                                                          lub pełnoletniego uczestnika konkursu 
                                                                              
 
Miejscowość, data………………………………. 
 

 
 
 

 
„Mens sana in corpore sano” 
„W zdrowym ciele, zdrowy duch” 
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