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R e g u l a m i n  

 

I. Organizator 

Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej Instytut Pamięci Narodowej w Szczecinie 

 

II. Założenia ogólne 

1. Celem turnieju jest rozbudzenie zainteresowań historycznych oraz upowszechnienie wśród dzieci 

i młodzieży znajomości historii najnowszej.  

2. Tematyką turnieju jest II wojna światowa. Zadania oparte zostaną na szczegółowych 

zagadnieniach, których listę stanowi załącznik nr 1.  

3. Turniej adresowany jest do uczniów szkół podstawowych (klasy V–VII). 

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

obowiązkowo wybierają nazwę dla swojej drużyny. 

5. Liczba drużyn biorących udział w turnieju jest ograniczona. Z jednej szkoły mogą zostać 

zgłoszone maksymalnie 2 drużyny. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

6. 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 (al. Wojska Polskiego 7, 70-470 Szczecin, fax. 91 312 94 02)  

do 30 listopada 2017 r. (formularz zgłoszenia: załącznik nr 2). Dopuszczalne jest zgłoszenie 

(skan formularza) w formie elektronicznej (na adres zofia.fenrych@ipn.gov.pl). 

2. Turniej odbędzie się 20 kwietnia 2018 r. Ewentualne zmiany terminu oraz dokładny czas  

i miejsce przedsięwzięcia zostaną podane zgłoszonym uczestnikom odpowiednio wcześniej.  

3. Zadania w kolejnych etapach turnieju będą zróżnicowane pod względem trudności i formy. Do 

każdej kolejnej rundy będą przechodziły najlepsze drużyny. Szczegółowe instrukcje uczestnicy 

poznają w dniu turnieju.  

4. Zgłoszeni uczestnicy otrzymają komplet materiałów źródłowych, które zostaną przesłane na 

adres szkoły i będą pomocą w przygotowaniu się do turnieju. Wysyłka materiałów nastąpi 

w drugim tygodniu grudnia 2017 r. 

5. 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 zasadach turnieju, przy czym ewentualne 

zmiany zostaną rozesłane do zgłoszonych uczestników i ogłoszone na stronie internetowej IPN 

(http://szczecin.ipn.gov.pl/pl9/edukacja) oraz na facebooku (www.facebook.com/IPN. 

Szczecin). 

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 stronach 

internetowych Instytutu Pamięci Narodowej Oddziału w Szczecinie. W sprawach związanych  

z turniejem należy kontaktować się dr Zofią Fenrych (tel. 91 31 29 408; e-mail: 

zofia.fenrych@ipn.gov.pl).  
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