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REGULAMIN KONKURSU WIEDZY O PATRONIE SZKOŁY „ Ułan roku 2020” dla klas trzecich 
 
 
 

§ 1 

ZAŁOŻENIA OGÓLNE I CELE KONKURSU 

 
 
Udział biorą uczniowie klas trzecich naszej szkoły.  
Celem konkursu jest przybliżenie uczniom dziejów naszego patrona 15.  Pułku Ułanów Poznańskich. 
 

§ 2 

FORMA PRZEPROWADZENIA KONKURSU 

 
1.  Konkurs składa się z dwóch etapów i rozgrywany jest w ciągu dwóch dni: 

 dzień pierwszy – eliminacje (test pisemny); 16 marca 2020r. (godzina  9.50- 10.35, zbiórka przed 
salą nr 4) 

 dzień drugi –  finał (odpowiedzi ustne na wylosowane pytania); 25 marca 2020r. (godzina 12.00, 
zbiórka przed salą nr 4).  
 
Uwaga godzina może ulec zmianie! Zainteresowani zostaną poinformowani. 

 
2.  Wszyscy uczestnicy konkursu  odpowiadają  na te same pytania.  
 
3.  Punkty  z poszczególnych etapów  są sumowane. Do etapu drugiego zakwalifikowani  zostają  
uczniowie z najwyższą liczbą   punktów uzyskanych w eliminacjach. 
 
 4. Zwycięzcą konkursu zostaje uczeń/nica, który/a uzyskał najwyższą liczbę punktów w całym konkursie  
i otrzymuje tytuł „ Ułana roku 2020”. 
 
5. O liczbie osób dopuszczonych do drugiego etapu decyduje komisja konkursowa. 
 
6. Liczba punktów uzyskanych przez uczestników po I etapie konkursu, pozostaje „nieznana” i objęta jest  
tajemnicą komisji konkursowej. 
 
7. Po rozegraniu etapu drugiego następuje sumowanie wyników. 
  
8. W przypadkach wątpliwych komisja zastrzega sobie prawo do głębszej analizy i interpretacji 
regulaminu. 
 
9.  W skład komisji konkursowej nie może wchodzić osoba spokrewniona lub spowinowacona  
z uczestnikiem konkursu. 
 
10.  Komisję konkursową stanowić będą: 
     a) dzień pierwszy (eliminacje) 
          - organizatorzy konkursu 
      b) dzień drugi ( finał) 
         - przewodniczący: Prezes  lub członek Towarzystwa Byłych Żołnierzy i Przyjaciół 15. Pułku Ułanów  
           Poznańskich, 
        - członkowie: dyrektor szkoły,  nauczyciel historii, zaproszeni goście. 
 
11. Podpowiadanie lub korzystanie z jakiejkolwiek pomocy podczas trwania konkursu jest zabronione  
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i grozi dyskwalifikacją.  
12. Czas trwania konkursu: 
      - dzień pierwszy – 45 minut (1 godz. lekcyjna) 
      - dzień drugi – ok. 2 godzin zegarowych. 
 
13. Tekst konkursowy otrzyma każdy kandydat na uczestnika konkursu od swojego wychowawcy. 
Pytania konkursowe dotyczyć będą wyłącznie tego tekst . 
 
14. Regulamin konkursu zostanie zamieszczony na stronie internetowej szkoły (www.sp77poznan.pl)  
i otrzymają je wychowawcy klas trzecich. Wyniki konkursu zostaną podane w wersji papierowej  
(na tablicach ogłoszeń w szkole) i elektronicznej. 
 
 
                                                                                          § 3 

TERMINY 

 

DATA FORMA DZIAŁANIA 

16.03.2020r. Eliminacje – test pisemny ( godz. 9.50-10.35) – zbiórka sala 4 

17.03. 2020r. Ogłoszenie wyników eliminacji 

25.03.2020r. Finał konkursu, wybór Ułana roku 2020 ( godz. 12.00, sala 4) 

26.03.2020r . Ogłoszenie laureatów konkursu 

 
 

§ 4 
NAGRODY 

 
Wręczenie nagród nastąpi w dniu 25 kwietnia 2020r. (sobota) w Poznaniu, w czasie uroczystości Święta 
15. Pułku Ułanów Poznańskich, pod Pomnikiem Ułanów Poznańskich przy ul. Ludgardy, ok. godz. 20.00 – 
przed Apelem Poległych. 
 
 

§ 5 
ZASTRZEŻENIA I ODWOŁANIA 

 
1.Wszelkie zastrzeżenia dotyczące przebiegu fazy finałowej konkursu należy zgłaszać przewodniczącemu 

Komisji Konkursowej w jego trakcie lub natychmiast po zakończeniu – jednak przed ogłoszeniem 

oficjalnych wyników. 

 

2. Decyzja przewodniczącego Komisji Konkursowej jest ostateczna. 

 
 

 
organizatorzy konkursu: 

 
Violetta Grześkowiak 

                                                                                                                                                 Katarzyna Mielnik 
 
 
 


