
Regulamin konkursu historycznego 

„Druga Rzeczpospolita w latach 1926-1935” 

 

1. Organizatorem konkursu jest Liceum Ogólnokształcące im. mjra Henryka Sucharskiego  

w Sierpcu. 

2. Celem konkursu jest rozbudzenie zainteresowań historycznych uczniów oraz uczuć 

patriotycznych. 

3. Konkurs adresowany jest do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych z terenu powiatu 

sierpeckiego. 

4. Konkurs ma formę testu zamkniętego składającego się z 30 pytań. Za poprawną odpowiedź 

można uzyskać jeden punkt. 

5. Zakres tematyczny obejmuje wydarzenia związane z historią Polski w okresie po zamachu 

majowym do wybuchu drugiej wojny światowej. Uwzględnione zostaną aspekty polityczne, 

gospodarcze oraz zagadnienia związane z historią lokalną (trzy pytania dotyczyć będą historii 

Sierpca w omawianym okresie). 

6. Dla zwycięzców przewidziane są drobne upominki. Wszyscy uczestnicy otrzymują 

pamiątkowe dyplomy. 

7. Opiekę merytoryczną nad przebiegiem konkursu sprawuje Liceum Ogólnokształcące im. mjra 

Henryka Sucharskiego w Sierpcu oraz Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie UMK  

w Toruniu. Partnerem konkursu jest Towarzystwo Naukowe Płockie oddział Sierpc. 

8. Termin konkursu: 4 marca 2020 godzina 11.00. W razie zmiany godziny uczestnicy zostaną 

poinformowani odrębnym pismem. 

9. Kartę zgłoszenia należy przesłać do 26 lutego 2020 r. 

10. Organizatorzy pozostawiają sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie. 

 

Dane kontaktowe: 

Pan Grzegorz Radomski 

Pan Klaudiusz Kaczyński 

E-mail:  losierpc@losierpc.edu.pl  

Telefon: 24-275-22-01  

 

 
 
 
 
 
 
 



KARTA ZGŁOSZENIA 

 

1. Szkoła zgłaszająca uczestników 

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

2. Uczestnicy (imiona i nazwiska), klasa 

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

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

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

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

3. Opiekun 

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

 

 

 

Zgoda uczestnika konkursu historycznego „Druga Rzeczpospolita w latach 1926-1935” 

na przetwarzanie danych osobowych i upublicznienie wizerunku. 

 

1. Nazwisko uczestnika ................................................................................................................ 

2. Imię uczestnika ........................................................................................................................ 

3. Nazwa szkoły .......................................................................................................................... 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojej córki/ mojego syna* w konkursie historycznym 

„Druga Rzeczpospolita w latach 1926-1935” organizowanym przez Liceum Ogólnokształcące  

im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu. Znam i akceptuję zapisy Regulaminu.  

W związku z powyższym wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na: przetwarzanie i udostępnianie 

danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia konkursu historycznego „Druga Rzeczpospolita w 

latach 1926-1935”, publikację wizerunku w postaci zdjęć i filmów na stronie internetowej 

placówki, Facebooku, kronice szkolnej i innych źródłach (m.in. prasa) w celu informacji  

o konkursie*. 

Przyjmuję do wiadomości, że Administratorem danych uczestników konkursu historycznego 

„Druga Rzeczpospolita w latach 1926-1935” jest Liceum Ogólnokształcące im. mjra Henryka 

Sucharskiego z siedzibą przy ul. Sucharskiego 2 w Sierpcu. Dane nie będą udostępniane 

podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa. Dane podaję dobrowolnie  

i mam świadomość, że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści, sprostowania, usunięcia  

lub ograniczenia przetwarzania. 
 

 

 

………………………………   ………………………..……………………………………  
(miejscowość, data)      (czytelny podpis – imię i nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego*) 

 
* Niepotrzebne skreślić  


