Z Gryfem w tle.
Poznaj najnowszą historię Pomorza Zachodniego (1945–1990)

„Stan wojenny w Szczecinie”.
Regulamin konkursu
I.

Organizator

Organizatorem konkursu jest Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie.

II.

Założenia ogólne

1. Celem konkursu jest zainteresowanie i popularyzacja wśród młodzieży szkolnej znajomości historii regionalnej w kontekście historii całego kraju, budowanie tożsamości lokalnej i narodowej oraz
podkreślenie roli Szczecina i regionu w najnowszej historii Polski. Tematyka tegorocznej edycji to
„Stan wojenny w Szczecinie”
2. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych z województwa zachodniopomorskiego.
3. Konkurs ma charakter dwuetapowy. Pierwszy etap odbywa się w szkole w formie testu, drugi
w formie stacjonarnej w siedzibie IPN lub online w formie punktowanej rozmowy z komisją
konkursową. Informacja o formie przeprowadzenia etapu finałowego zostanie przekazana
uczestnikom najpóźniej do 2 grudnia 2021 r.
4. Zagadnienia znajdują się w załączniku nr 1 wraz z zalecaną literaturą.
5. Dla najlepszych uczestników przewidziane są nagrody rzeczowe.

III.

Przebieg konkursu

1. Udział uczniów w konkursie zgłaszają dyrektorzy szkół do Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Szczecinie (ul. Wojska Polskiego 7, 70-470 Szczecin, fax. 91 312 94 02) (formularz zgłoszenia: załącznik nr 2). Dopuszczalne jest zgłoszenie (skan formularza) w formie
elektronicznej (na adres jakub.wojewoda@ipn.gov.pl).
2. Dyrektor szkoły, w której uczniowie zamierzają wziąć udział w konkursie powołuje szkolnego
koordynatora konkursu.
3. Szkolny koordynator konkursu jest odpowiedzialny za przebieg konkursu w swojej szkole.
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4. Termin nadsyłania zgłoszeń ze szkół upływa 20 października 2021 r.
5. Konkurs przeprowadzany zostanie jednocześnie we wszystkich szkołach w dniu 9 listopada
2021 r. o godz. 10:00.
6. Do zgłoszonej szkoły do dnia 29 października 2021 r. zostaną przesłane materiały niezbędne
do prawidłowego przebiegu konkursu. Formularza testowe będą znajdować się w zabezpieczonej
przez organizatora kopercie, którą otworzy koordynator szkolny w chwili rozpoczęcia konkursu
w obecności uczestników.
7. Każdy uczestnik konkursu pozna treść zadań konkursowych dopiero po ich oficjalnym otrzymaniu od koordynatora szkolnego. Rozwiązuje je samodzielnie.
8. W czasie trwania konkursu nie można korzystać z telefonów komórkowych oraz innych pomocy.
9. Na szkole spoczywa obowiązek zapewnienia uczestnikom odpowiednich warunków: stolików
na 1 osobę, wyodrębnionej sali, w której odbywać się będzie konkurs, opiekunów. Warunki powinny być zgodne z wymogami epidemicznymi obowiązującymi w kraju w tym czasie.
10. Maksymalny czas trwania tego etapu konkursu wynosi 60 minut.
11. Kopertę z rozwiązanymi przez uczniów testami zabezpiecza i odsyła organizatorowi koordynator szkolny do dnia 12 listopada 2021 r. Decyduje data stempla pocztowego.
12. Organizator udostępnia wyniki testu do 22 listopada 2021 r. Na podstawie wyników pierwszego
etapu zostaną wyłonione osoby uczestniczące w finale.
13. Finał odbędzie się 13 grudnia 2021 r. Forma realizacji finału zależna będzie od aktualnej sytuacji epidemicznej w kraju. Informacja o formie przeprowadzenia zostanie przekazana koordynatorom oraz uczestnikom konkursu najpóźniej do 2 grudnia 2021 r.

IV.

Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie konkursu oraz formy jego realizacji,
przy czym ewentualne zmiany zostaną rozesłane do zgłoszonych uczestników i ogłoszone na stronie internetowej IPN www.szczecin.ipn.gov.pl.
2. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane przez organizatora w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia gry (szczegóły w załączniku nr 3. RODO – klauzula informacyjna).
3. Szczegółowe informacje na stronach internetowych Instytutu Pamięci Narodowej Oddziału w
Szczecinie oraz u Jakub Wojewoda (tel. 91 312 94 13, e-mail: jakub.wojewoda@ipn.gov.pl)
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