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REGULAMIN KONKURSU HISTORYCZNO-WOJSKOWEGO 

TWIERDZA 

 

Rok szkolny 2015/2016 

 

ORGANIZATORZY KONKURSU 

    Organizatorem Konkursu jest Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. 5 Pułku Ułanów   

    Zasławskich w Ostrołęce 

 

PATRONAT NAD KONKURSEM OBJĄŁ:  

Prezydent Miasta Ostrołęki 

 

CELE KONKURSU: 

 kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych młodego pokolenia poprzez 

upowszechnianie wiedzy o historii oręża polskiego w różnych okresach historycznych;  

 rozwijanie indywidualnych uzdolnień uczniów;  

 popularyzowanie wśród młodzieży tematyki historii wojskowości oraz wiedzy  

losach żołnierza i dziejach oręża polskiego;  

 propagowanie zainteresowania historią,  

 budzenie refleksji oraz rozwijanie indywidualnych uzdolnień uczniów;  

 rozwijanie myślenia historycznego o charakterze przyczynowo-skutkowym oraz 

analityczno-syntetycznym;  

 promowanie zdrowego stylu życia; 

 wpajanie zasad zdrowej rywalizacji sportowej; 

 wdrożenie do aktywnego i zdrowego spędzania czasu wolnego. 

 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA 

Konkurs odbywa się w 2 etapach:  

I etap to test składający się z 20 zadań otwartych i zamkniętych, 

ma formę wyłącznie pisemną, II etap ma formę ćwiczeń  
 

TEMATYKA KONKURSU 

I etap obejmuje: historię Polski i historię powszechną dziejów oręża polskiego w latach 

1939 – 1945 z uwzględnieniem znajomości broni i barwy, architektury obronnej, literatury, 

malarstwa batalistycznego i portretowego, muzyki i pieśni, tekstów źródłowych, formacji 

wojskowych oraz sylwetek dowódców. 

II etap obejmuje wiedzę i umiejętności z zakresu: pierwszej pomocy przedmedycznej oraz 

ćwiczeń ogólnorozwojowych załącznik nr 1 

 

UCZESTNICY 

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów  szkół ponadgimnazjalnych o profilu 

wojskowym/mundurowym  szczególnie zainteresowanych historią wojskowości.  

Z każdej szkoły w konkursie mogą wziąć udział  dwa trzyosobowe zespoły (w skład 

zespołu powinna wchodzić przynajmniej jedna dziewczyna). 
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NAGRODY 

Dla laureatów trzech pierwszych  miejsc przewidziane są nagrody 

 

KOSZTY UCZESTNICTWA: 

 udział w konkursie jest bezpłatny 

 drużyny przyjeżdżają na własny koszt 

 

MIEJSCE I TERMIN KONKURSU 

 Zespól Szkół Zawodowych Nr 2 im. 5 Pułku Ułanów Zasławskich 

 ul. Batalionu Czwartaków 4 

 07-401 Ostrołęka 

 21.04.2016 r. godz. 9.00 

Zgłoszenia do konkursu (załącznik nr 2)  należy przesłać pod adres : Zespół Szkół 

Zawodowych Nr 2 im. 5 Pułku Ułanów Zasławskich, ul. Batalionu Czwartaków 4  

07-401 Ostrołęka do dnia 18.03. 2016 r. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Każdy uczestnik Konkursu musi posiadać ważną legitymację szkolną.  

2. Prace uczniów przechowuje właściwa komisja do czasu zamknięcia  konkursu; później 

zostaną one zniszczone. 

3. Nie przewiduje się dodatkowego postępowania konkursowego dla uczestników, którzy  

z przyczyn losowych w wyznaczonym dniu i godzinie nie przystąpili do konkursu 

4. Za zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom Konkursu w czasie dojazdu do miejsca 

przeprowadzenia Konkursu, jego trwania, a także powrotu do szkoły odpowiada 

nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń.  

5. Za zdrowie i życie uczestników oraz szkody materialne wyrządzone podczas Konkursu 

odpowiadają opiekunowie drużyn  

6. Organizator,  wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane  

z przeprowadzeniem i organizacją Konkursu nie ponoszą odpowiedzialności względem 

uczestników za straty osobowe lub szkody rzeczowe, które wystąpią przed, w trakcie lub 

po biegu. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą osobistą 

odpowiedzialność za wszystkie działania lub zaniechania skutkujące naruszeniami dóbr 

lub praw innych osób. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa 

dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie 

wypadku lub szkody związanej z zawodami. 

7. Uczestnicy i ich opiekunowie przyjeżdżają na własny koszt i ubezpieczają się we 

własnym zakresie 

8. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość dokonywania zmian w niniejszym 

regulaminie po jego opublikowaniu. 

9. Zmiany regulaminu oraz inne istotne decyzje organizator konkursu ogłasza na stronie 

internetowej  ZSZ Nr 2 w Ostrołęce. 

9. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora Konkursu. 

 


