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Regulamin Konkursu historycznego 

„Historia Polski 1914-1989” 

 
 
Cele konkursu 

Rozwijanie zainteresowania historią oraz indywidualnych uzdolnień uczniów 
poprzez podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności. 

Organizacja konkursu 

✓ Konkurs przeznaczony jest  dla  uczniów szkól  podstawowych z terenu powiatu 

sierpeckiego,  rypińskiego, żuromińskiego, płockiego, lipnowskiego. 

✓ Szkoły zgłaszają uczniów do udziału w konkursie w terminie do 6 marca 2022 r. 

w formie pisemnej na adres: 

Liceum Ogólnokształcące im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu ul. 

Sucharskiego 2 

09-200 Sierpc 

z dopiskiem: Konkurs Historyczny. 

✓ Konkurs przeprowadzony zostanie w formie stacjonarnej. 

✓ Termin zawodów: 13 marca 2023 r. 

✓ Zawody mają charakter indywidualny. 

Przebieg zawodów 

Uczestnicy zawodów piszą test przygotowany przez członków Komisji Konkursowej 
Liceum Ogólnokształcącego im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu. Pytania mają 
charakter zamknięty jednokrotnego wyboru. 

 

Zakres merytoryczny konkursu 

✓ historia polityczna okresu 1914-1989 

✓ historia gospodarcza 1914-1989 

 

W konkursie obowiązują zagadnienia zawarte w podstawie programowej kształcenia 
z historii na poziomie szkoły podstawowej.  

 

mailto:losierpc@losierpc.edu.pl


Nagrody dla uczestników konkursu 

✓ Komisja Konkursowa Konkursu przyznaje tytuły laureata (I, II i III miejsce). 
✓ Dla laureatów przewiduje się nagrody książkowe oraz dyplomy. 
✓ Laureat otrzymuje dyplom o uzyskaniu tytułu laureata. 

✓ Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród. 

 
Patronat nad konkursem 

✓ Patronat merytoryczny: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 

✓ Patronat honorowy: Starostwo Powiatowe w Sierpcu, Towarzystwo 
Patriotyczno-Historyczne Ziemi Sierpeckiej „Pamięć i Prawda” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA 

w Konkursie historycznym „Historia Polski 1914-1989” 
 
 
 
 

Nazwa szkoły  

Adres szkoły 

(ulica, kod pocztowy, miejscowość) 

 

Numer telefonu szkoły  

E-mail szkoły:  

 
 

 
Lp. Imię i nazwisko ucznia Klasa Opiekun merytoryczny 

    

    

    

 
 
 

 
……………………………………  

Podpis dyrektora szkoły 



Konkurs historyczny „Historia Polski 1914-1989” 

 

Zgoda uczestnika na przetwarzanie danych osobowych 
i upublicznienie wizerunku uczestnika 

 
 

1. Nazwisko uczestnika ............................................................................................................. 
2. Imię uczestnika ....................................................................................................................... 

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

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojej córki/mojego syna* w konkursie 
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, publikację 
wizerunku w postaci zdjęć i filmów na stronie internetowej placówki, Facebooku, kronice 
szkolnej i innych źródłach (m.in. prasa) w celu informacji o projekcie*. 

Przyjmuję do wiadomości, że Administratorem danych uczestników konkursu 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 


