
Regulamin gry terenowej „Polska w latach 1918-1939” 

(Konkurs) 

 

§1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem gry terenowej jest IV Liceum Ogólnokształcące im. rtm. Witolda 

Pileckiego w Piasecznie dalej zwane Organizatorem. 

2. Gra terenowa jest organizowana w ramach współpracy ze Starostwem Powiatowym w 

Piasecznie oraz Gminą Piaseczno. 

3. Konkurs Patronatem honorowym objęli: Starosta Piaseczyński Wojciech Ołdakowski 

oraz Burmistrz Piaseczna Zdzisław Lis. 

4. Tematem gry terenowej jest „Polska w latach 1918-1939”. 

 

§2 

ORGANIZACJA I CEL GRY TERENOWEJ 

1. Celem gry jest: 

 Upamiętnienie odzyskania przez Polskę niepodległości 

 Rozbudzenie zainteresowań historią Piaseczna oraz Polski w okresie 

międzywojennym 

 Budzenie dumy narodowej z dokonań Polaków oraz kształtowanie postaw 

patriotycznych 

 Nawiązanie współpracy między szkołami z terenu powiatu piaseczyńskiego 

2. Zakres merytoryczny materiału do gry terenowej obejmuje historię Polski oraz 

powiatu piaseczyńskiego z okresu II RP w szczególności zagadnienia dotyczące 

polityki, gospodarki, kultury, społeczeństwa. 

3. Lista proponowanych lektur dla szkół ponadgimnazjalnych znajduje się w załączniku 

nr 1, zaś dla szkół podstawowych w załączniku nr 2. 

4. Zgłoszenia szkół chętnych do udziału w grze terenowej należy przesłać na załączonym 

formularzu (załącznik nr 3) w terminie do dnia 10 października 2018 r. drogą 

elektroniczną  na adres niepodlegla2RP@gmail.com. Do zgłoszenia należy dołączyć 

uzupełnioną przez uczestników klauzulę informacyjną RODO (załącznik nr 4).  

 

§3 

UCZESTNICY GRY TERENOWEJ 

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi 

(klasy siódme i ósme SP oraz trzecie PG) i ponadgimnazjalnych z powiatu piaseczyńskiego. 

 

 

mailto:niepodlegla2RP@gmail.com


§4 

ZASADY GRY TERENOWEJ 

1. Gra terenowa jest organizowana w dwóch kategoriach wiekowych:  

 Uczniowie klas siódmych i ósmych szkół podstawowych oraz trzecich gimnazjum 

 Uczniowie szkół średnich 

 

2. Każda szkoła może zgłosić jeden 3-osobowy zespół do każdej kategorii wiekowej. 

3. Podczas gry, w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie, zespoły nie mogą korzystać z 

internetu. 

4. Każdy zespół musi posiadać 1 aparat telefoniczny do skanowania kodów QR. Nad 

właściwym wykorzystaniem telefonu czuwa opiekun danej grupy przydzielony przez 

Organizatora. 

 

 

§ 5 

PRZEBIEG KONKURSU 

1. Finał konkursu zostanie rozegrany w Parku Książąt Mazowieckich w Piasecznie w 

formie gry terenowej w dniu 19.10.2018. 

2. Uczestnicy konkursu rywalizują zespołowo o zajęcie trzech czołowych miejsc w 

każdej kategorii. 

3. Lider zespołu w momencie startu otrzymuje kartę odpowiedzi, na której zaznaczony 

jest czas rozpoczęcia i zakończenia oraz odpowiedzi z poszczególnych stacji. 

4. Nad pracą zespołów sprawują kontrolę przydzieleni opiekunowie. 

5. Każdy zespół ma na udzielenie odpowiedzi na poszczególnych stacjach określoną 

ilość czasu. 

6. Kolejność wypuszczania zespołów zostanie ustalona przed rozpoczęciem gry w 

drodze losowania. 

7. Pytania mogą mieć formę otwartą i zamkniętą. Pytania dotyczą treści podanej 

literatury oraz wytworów kultury z nią powiązanych i mają zróżnicowaną skalę 

trudności. 

8. Ustalenie punktacji: za udzielenie prawidłowej i wyczerpującej odpowiedzi zespół 

otrzymuje 1 punkt. Za udzielenie odpowiedzi niepełnej ½ punktu, za odpowiedź 

błędna lub jej brak 0 punktów. 

9. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwać będzie komisja składająca się z:   

nauczycieli historii IV LO oraz pasjonatów historii regionu. 

10. Zadaniem Komisji jest ostateczne ustalenie wyników gry terenowej. Decyzje Komisji 

są ostateczne i nieodwołalne. 

11. W przypadku uzyskania  jednakowej liczby punktów przez zespoły walczące o I, II i 

III miejsce, o zajęciu miejsca na podium decyduje czas rozgrywki. 

 

 

 

 

 



 

§ 6 

NAGRODY 

1. Za zajęcie I, II i III miejsca w każdej kategorii wiekowej przewidziane są atrakcyjne 

nagrody rzeczowe i imienne dyplomy, pozostałe zespoły otrzymają imienne dyplomy 

za udział w konkursie. 

2. Nagrody i dyplomy nie odebrane przez uczestników w czasie przewidzianym przez 

Organizatora nie będą przesyłane pocztą. 

 

 

§7 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW 

3. Wyniki gry terenowej zostaną ogłoszone podczas uroczystości poświęconych 100-

leciu odzyskania przez Polskę niepodległości w Piasecznie . 

4. Data i godzina uroczystości zostanie podana w późniejszym terminie na stronach 

internetowych Organizatora. Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu. 

5. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc w danej kategorii wiekowej otrzymają atrakcyjne 

nagrody rzeczowe oraz dyplomy. 

 

§8 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Osoby biorące udział w konkursie oraz ich opiekunowie prawni oświadczają, że: 

a. Wyrażają zgodę na przetwarzanie przez IV Liceum Ogólnokształcące im. rtm. 

Witolda Pileckiego danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu; 

b. Podają dane osobowe dobrowolnie i oświadczają, że są one zgodne z prawdą. 

c. Zapoznali się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i 

sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści 

swoich danych i prawie ich poprawiania. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania nazwisk, imion oraz informacji o 

uczniach biorących udział w Konkursie. 

3. Informacji związanych z organizacją i przebiegiem konkursu udziela sekretariat 

szkoły –22 756 74 13 

 

 

 

 

 



 

 

ZAŁĄCZNIK nr 1 

LISTA LEKTUR DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 

1) A. Garlicki, Józef Piłsudski 1867-1935, Warszawa 1990 

3) W. Konopczyński, "Historia polityczna Polski w latach 1914 - 1939", Inicjatywa 

Wydawnicza "ad astra", Warszawa 1995 r. 

4) J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak, "Historia ustroju i prawa polskiego", 

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994 r. 

5) M. i J. Łozińscy, „W przedwojennej Polsce. Życie codzienne i niecodzienne” 

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011 

6) L. Królikowski, K. Oktabiński, „Warszawa 1914-1920. Warszawa i okolice w latach walk 

o niepodległość i granice Rzeczypospolitej”, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 

Warszawa 2007 

8) E. i W. Bagieńscy, Drugie szkice z dziejów Piaseczna i okolic, oficyna Księgarska Mucha-

Uchmanowicz, Piaseczno 2008 

9) https://www.facebook.com/piasecznokawiarenkahistoryczna/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ZAŁĄCZNIK nr 2 

LISTA LEKTUR DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

1) W. Konopczyński, "Historia polityczna Polski w latach 1914 - 1939", Inicjatywa 

Wydawnicza "ad astra", Warszawa 1995 r. 

2) M. i J. Łozińscy, „W przedwojennej Polsce. Życie codzienne i niecodzienne” 

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011 

3) L. Królikowski, K. Oktabiński, „Warszawa 1914-1920. Warszawa i okolice w latach walk 

o niepodległość i granice Rzeczypospolitej”, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 

Warszawa 2007 

4) https://www.facebook.com/piasecznokawiarenkahistoryczna/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ZAŁĄCZNIK nr 3 

Karta zgłoszenia drużyny do konkursu  

„Polska w latach 1918-1939” 

 

(Prosimy o wypełnienie drukowanymi literami) 

 

L.p. Imię i nazwisko Rok 

urodzenia 

Szkoła Adres E-mail do 

kontaktu 

1 

(lider) 

    

2   

3   

 

Akceptuję warunki zawarte w Regulaminie Konkursu oraz: 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu danych osobowych zawartych w niniejszym 

Zgłoszeniu, 

 Podane dane osobowe przekazane zostały dobrowolnie i są one zgodne z prawdą. 

 Zapoznałem (-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania 

danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania. 

 

Podpis osoby powyżej 16 roku życia   Podpis rodzina/opiekuna prawnego 

 

 

 

PIECZĘĆ SZKOŁY                                                              PODPIS DYREKTORA 

 

 

 



 

ZAŁĄCZNIK nr 4 

Klauzula informacyjna RODO – w przypadku zbierania danych od osoby, której dane 

dotyczą 

 

Informuję, że:  

1. administratorem Pani/Pana (w przypadku osób niepełnoletnich Pani/Pana 

syna/córka/podopiecznego/podopiecznej) danych osobowych jest IV Liceum 

Ogólnokształconce im. rtm. Witolda Pileckiego z siedzibą w Piaseczno przy ul. 

Chyliczkowskiej 17, zwane dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: 

 imię i nazwisko, 

 rok urodzenia  

2. Pani/Pana (w przypadku osób niepełnoletnich Pani/Pana 

syna/córka/podopiecznego/podopiecznej) dane osobowe przetwarzane będą w celu 

realizacji Gry Terenowej „Polska w latach 1918-1939” w sposób zgodny z jej 

regulaminen i nie będą  udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem sytuacji 

opublikowania nazwisk uczestników, w tym laureatów konkursu.  

3. podstawą przetwarzania Pani/Pana (w przypadku osób niepełnoletnich Pani/Pana 

syna/córka/podopiecznego/podopiecznej) danych osobowych jest Regulamin gry 

terenowej „Polska w latach 1918-1939” Konkurs, 

4. podanie danych jest niezbędne do udziału w Konkursie grze terenowej „Polska w 

latach 1918-1939”, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest uczestnictwo w ww. 

konkusie, 

5.posiada Pani/Pan prawo do: 

 żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

 wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,  

 przenoszenia danych, 

 wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

 cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

 

6. Pani/Pana (w przypadku osób niepełnoletnich Pani/Pana 

syna/córka/podopiecznego/podopiecznej) dane osobowe będą przechowywane przez 

okres 1 roku. 

Zapoznałem się:  

Podpis osoby powyżej 16 roku życia   Podpis rodzina/opiekuna prawnego 


