
Regulamin Powiatowego konkursu historycznego

„Kociewskie szlaki wolności ” 

§ 1 

Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie historycznym wiedzy o powrocie 

Polski na Pomorze, zwanym dalej Konkursem.

2.

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Gniewski Uniwersytet III Wieku, zwany dalej 

„Organizatorem”. 

§ 2 

Celem Konkursu jest popularyzacja wiedzy o historii Polski, a w szczególności Pomorza i ziem 

Powiatu Tczewskiego, kształtowanie postaw patriotycznych i tożsamości narodowej  uczestników 

konkursu. 

§ 3

W konkursie mogą brać udział osoby w wieku 55+, zamieszkałe na terenie Powiatu Tczewskiego.

§ 4 

Ważne terminy: 

1. Zgłoszenia kandydatów za pośrednictwem poczty elektronicznej 

uniwersytetgniew@gmail.com  przyjmowane będą do 21 lutego 2020 r. 

2. Na podane adresy e-mailowe Organizator konkursu będzie wysyłał pytania konkursowe       

w formie testu jednokrotnego wyboru. Dopuszcza się w ograniczonej ilości również pytania 

otwarte. 

3. Pytania konkursowe będą przesyłane w terminach:

• do 6 marca 2020 r.

• do 30 marca 2020 r.

• do 6 kwietnia 2020 r.

• do 27 kwietnia 2020 r.

• do 11 maja 2020 r.

• do 25 maja 2020 r.



4. Pytania konkursowe umieszczane będą również na stronie gniewskiego uniwersytetu            

III wieku – www.uniwersytet.gniew.pl oraz na Facebooku 

https://www.facebook.com/uniwersytet.gniew/  

5. Po po każdym z 6 etapów na stronie gniewskiego UTW i Facebooku publikowane  będą 

prawidłowe odpowiedzi na pytania konkursowe.

6. Podsumowanie wyników konkursu i wręczenie dyplomów oraz nagród odbędzie się 25 

września podczas organizowanych w Gniewie Biało – Czerwonych Senioraliów. 

§ 5

1. Do każdego ze zgłoszonych do 21 lutego 2020 r. uczestników konkursu zostanie przesłane 

Vademeceum "100 lecie powrotu Polski na  Ziemie Powiatu Tczewskiego", które 

dotyczyć będzie w szczególności trzech obszarów wiedzy:

• POWRÓT  POLSKI NA POMORZE – PRZYGOTOWANIA I POCZĄTEK

• POWRÓT POLSKI NA ZIEMIE POWIATU TCZEWSKIEGO

• REPUBLIKA GNIEWSKA.

§ 6

Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu podczas trwania Konkursu. 

2. We wszystkich szczegółowych kwestiach nieobjętych niniejszym Regulaminem, decyzje 

    podejmuje Organizator. 


