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VII Turniej Historyczny dla szkół ponadgimnazjalnych  

„Szerokim gestem”. Zamieszajmy w peerelowskim kotle 

 

R e g u l a m i n  

 

 

I Organizator 

 

Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej Instytut Pamięci Narodowej KŚZpNP w Szczecinie 

 

 

II Założenia ogólne 

 

1. Celem Turnieju jest rozbudzenie zainteresowań historycznych oraz upowszechnienie wśród 

młodzieży znajomości wiedzy z zakresu najnowszej historii Polski. 

2. Turniej poświęcony jest zagadnieniom społecznym, gospodarczym, kulturalnym i 

politycznym Polski w latach 1944–1989. 

3. Turniej adresowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa 

zachodniopomorskiego. 

4. Uczniowie uczestniczą w Turnieju drużynowo. Każda drużyna musi liczyć 3 osoby.  

5. W Turnieju mogą uczestniczyć uczniowie wszystkich klas z uwzględnieniem maturzystów. 

6. Ilość drużyn biorących udział w Turnieju jest ograniczona – o zakwalifikowaniu decyduje 

kolejność zgłoszeń. Z każdej szkoły mogą zostać zgłoszone maksymalnie 2 drużyny. 

7. Zwycięzcy otrzymają nagrody oraz tytuł Mistrzów Turnieju.  

 

III Przebieg turnieju 

 

1. Udział uczniów w Turnieju zgłaszają dyrektorzy szkół do Oddziałowego Biura Edukacji 

Narodowej IPN w Szczecinie do 15 maja 2017 r. (formularz zgłoszenia: załącznik nr 1). 

Zgłoszenia należy przesyłać jedynie na adres poczty elektronicznej 

katarzyna.rembacka@ipn.gov.pl. Turniej odbędzie się 9 czerwca 2017 r. (piątek) w I 

Liceum Ogólnokształcącym w Szczecinie mieszczącym się przy Alei Piastów 12. 

2. Zadania w kolejnych etapach Turnieju mogą być zróżnicowane pod względem trudności i 

formy (test, rozpoznawanie fotografii, melodii, fragmentów filmowych, praca z tekstem 

źródłowym, etc.).  

3. Organizatorzy załączają zarys tematyki (załącznik nr 2), wokół której formułowane będą 

zadania Turnieju, a także pomocniczą bibliografię i filmografię (załącznik nr 3). Załączona 

bibliografia i filmografia nie stanowi listy lektur/filmów obowiązkowych. Uczestnicy sami 

decydują w jaki sposób zapoznają się z tematyką Turnieju, przedstawioną w zagadnieniach. 

4. Nad przebiegiem Turnieju czuwa Komisja Turniejowa. Decyzje Komisji Turniejowej są 

ostateczne i nie podlegają weryfikacji lub zaskarżeniu. 

 

IV Postanowienia końcowe 

 

1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie Turnieju, przy czym 

ewentualne zmiany zostaną rozesłane do zgłoszonych uczestników i ogłoszone na stronie 

internetowej IPN (http://szczecin.ipn.gov.pl/pl9/edukacja). 
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2. Dane osobowe uczestników Turnieju są chronione zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zmianami). 

3. Wszelkie informacje o Turnieju oraz komunikaty Komisji Turniejowej będą dostępne na 

stronie internetowej Instytutu Pamięci Narodowej 

(http://szczecin.ipn.gov.pl/pl9/edukacja).  

4. We wszelkich sprawach związanych z Turniejem należy kontaktować się z sekretarzem 

Turnieju Katarzyną Rembacką (e-mail: katarzyna.rembacka@ipn.gov.pl). 

 


