
REGULAMIN V EDYCJI KONKURSU HISTORYCZNEGO 

 

WIELCY ZIEMI TARNOWSKIEJ – 

Tadeusz Tertil, Wincenty Witos  

 

 

Jeśli chcesz być wielki, 

 zaczynaj od rzeczy małych. 

 Zakładaj głęboki fundament pokory, 

 skoro zamierzasz budować wysoko. 

                                     św. Augustyn 

. 

I. ORGANIZATOR 

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Tadeusza Kościuszki w Tarnowie. 

II. CELE KONKURSU: 

 zapoznanie uczniów z życiem i działalnością Tadeusza Tertila, Wincentego 

Witosa; 

 kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży poprzez propagowanie 

i pogłębianie wiedzy o życiu i działalności „Burmistrza Niepodległości” oraz o 

ruchu ludowym i postaci Wincentego Witosa;  

 zainspirowanie i zachęcenie młodzieży do podjęcia samodzielnych badań nad 

historią regionu; 

 doskonalenie umiejętności zdobywania informacji oraz ich wykorzystania w pracy 

badawczej.  

Tematyka :   zakres wiedzy obejmuje:  

 Życie i działalność Tadeusza Tertila, Wincentego Witosa. 

 Polityczne dzieje, w których żyli w/w bohaterowie. 

 

 

III. UCZESTNICTWO W KONKURSIE. 

1. Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do uczniów szkół  podstawowych 

Tarnowa i powiatu tarnowskiego. 



2. Szkołę w konkursie może reprezentować maksymalnie 3 uczniów. 

3. Przystąpienie uczniów do konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu 

Konkursu. 

4. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez Sponsorów. 

IV. PRZEBIEG KONKURSU 

Konkurs przeprowadzony będzie w dwóch etapach organizowanych tego samego dnia : 

 eliminacje w formie testu - 45 min; 

 finał -  najlepszych 6 osób – uczniowie odpowiadać będą na wylosowane pytania; 

 szkoła zgłasza udział w konkursie poprzez wypełnienie formularza 

zgłoszeniowego (stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu) i odeśle go 

faxem lub e- mail na adres szkoły. 

V. TERMINARZ  

1. Zgłoszenia do konkursu należy przesłać do 10  listopad  2017r /piątek/. 

2. Konkurs odbędzie się w budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Tarnowie 

ul . Skowronków 8, w dniu 29 listopada 2017r. godzina 11.30/środa/. 
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Kulturalne, 2010. ( fr. dotyczące postaci konkursowych). 

4. Zakrzewski A. Wójt z Wierzchosławic, Warszawa 1984, LSW. 

5. Deszczyński M. P., Wincenty Witos, Warszawa 2009, Wyd. Sejmowe. 

6. Kupiec J., Sroka K., Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach [w:] 

80 lat Muzeum Okręgowego w Tarnowie, Tarnów 2007  

7. Strona internetowa : www. tpmw.pl 

 

 

Kontakt do organizatora Renata Baka 793035300 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

do Regulaminu konkursu Wielcy Ziemi Tarnowskiej – Tadeusz Tertil, Wincenty Witos 

KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU 

 

Pieczątka Szkoły 

 

 

 

 

 

 

Imiona i nazwiska uczniów: 

1…………………………………………………………………………………………………. 

2…………………………………………………………………………………………………. 

3…………………………………………………………………………………………………. 

Szkoła:………………………………………………………………………………………….. 

Adres szkoły:…………………………………………………………………………………... 

Opiekun(imię i nazwisko):…………………………………………………………………….. 

Kontakty: 

tel:……………………………………… e - mail:…………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

…………………………                                                    …………………………………... 

Miejscowość, data                                                            Popis opiekuna /osoby zgłaszającej 

 

 

U organizatorów proszę telefonicznie potwierdzić uczestnictwo w wybranym konkursie. 

Numery telefonów podane są w regulaminach konkursu. 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 2 

do Regulaminu Konkursu  Wiedzy „Wielcy Ziemi Tarnowskiej – Wincenty Witos” 

 

Wzór 

oświadczenia rodziców (opiekunów prawnych) uczniów biorących udział w konkursie: 

 

„Oświadczam, iż zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz. U. z 2014 r. poz.1182) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego 

dziecka.............................................................................................................………. 

ucznia ....................................................................................................................................... 

do celów związanych z jego udziałem w Konkursie Wiedzy „Wielcy Ziemi Tarnowskiej – 

Tadeusz Tertil, Wincenty Witos” w roku szkolnym 2017/2018 oraz na opublikowanie na 

stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Tadeusza Kościuszki w Tarnowie, stronie 

Portalu Edukacyjnego EduNet miasta Tarnowa następujących danych mojego dziecka: 

imienia, nazwiska, nazwy szkoły, w przypadku uzyskania tytułu laureata bądź wyróżnienia. 

Ponadto wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka, w 

przypadku wyłonienia go jako laureata, bądź w przypadku otrzymania wyróżnienia w 

Konkursie  Wiedzy „Wielcy Ziemi Tarnowskiej –Tadeusz Tertil,  Wincenty Witos”.  

 Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Konkursu Wiedzy „Wielcy Ziemi 

Tarnowskiej –Tadeusz Tertil,  Wincenty Witos” i akceptuję jego postanowienia”. 

 

                                          ............................................................................ 

                                                     podpis rodzica (opiekuna prawnego) 

 

 

 

 


