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Regulamin Konkursu Historycznego
„Generał Gustaw Orlicz-Dreszer – życie i działalność na tle wydarzeń
z historii Polski w latach 1863-1918”

I POSTANOWIENIA WSTĘPNE
1. Regulamin określa: cele Konkursu, warunki uczestnictwa w Konkursie, zasady ogłaszania,
kryteria oraz sposób oceny, zasady informowania o Konkursie i jego warunkach.
2. Organizatorem Konkursu jest II Liceum Ogólnokształcące w Chełmie.
3. Postępowanie konkursowe, w oparciu o przepisy niniejszego Regulaminu, przeprowadza
Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Chełmie.
4. Nad merytorycznym przygotowaniem Konkursu z ramienia II Liceum Ogólnokształcącego
czuwają nauczyciele historii.
II ORGANIZATOR I CEL KONKURSU
1. Organizator Konkursu:
II Liceum Ogólnokształcące im. gen. Gustawa Orlicz-Dreszera w Chełmie, ul. Szpitalna 14,
22-100 Chełm.
Osobami odpowiedzialnymi za kontakt są: Łukasz Łukiewicz - nauczyciel historii w II LO
w Chełmie, adres e-mail: lukasz.lukiewicz@2lo.chelm.pl oraz Elżbieta Tołyż - nauczyciel historii
w II LO w Chełmie, adres e-mail: elzbieta.tolyz@2lo.chelm.pl;
2. Celem Konkursu jest:
- pogłębienie wiedzy o życiu i działalności Patrona II Liceum Ogólnokształcącego
w Chełmie gen. Gustawa Orlicz-Dreszera;
- rozwijanie zainteresowań historią Polski, a zwłaszcza historią Chełma i Ziemi Chełmskiej;
- kształtowanie postawy patriotycznej wśród młodzieży;
- rozwijanie umiejętności samodzielnej pracy.
III DATA I MIEJSCE KONKURSU
1. Test odbędzie się 8 listopada 2017 roku o godzinie 11:00.
2. Miejscem przeprowadzenia Konkursu jest II Liceum Ogólnokształcące.
IV ADRESACI KONKURSU
1. W Konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjalnych
z terenu miasta Chełm, powiatu chełmskiego oraz powiatów ościennych.
V WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację warunków określonych w niniejszym
Regulaminie.
2. Zgłoszenia uczestników należy przesłać do dnia 3 listopada 2017 r. do godziny 23:59 na
adres e-mail: lukasz.lukiewicz@2lo.chelm.pl, wpisując w treści: nazwę szkoły, imiona,
nazwiska uczestników oraz nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna wraz z numerem
telefonu kontaktowego.
3. Osoba odpowiedzialna za kontakt zobowiązana jest do potwierdzenia zgłoszenia.
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4. Wszystkie osoby biorące udział w Konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich
danych osobowych przez Organizatora zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883 z późn. zm., w zakresie związanym
z przeprowadzeniem Konkursu i jego promocją.
5. Zgłoszenia nadesłane po terminie lub po wygaśnięciu limitu miejsc nie będą uwzględniane.
VI PRZEBIEG KONKURSU
1. Konkurs ma charakter indywidualny oraz drużynowy.
2. Drużyna reprezentująca szkołę zgłoszoną do Konkursu liczy trzy osoby.
3. Organizator dopuszcza możliwość zmiany składu drużyny w sytuacjach losowych. O fakcie
zmiany składu szkoła informuje najpóźniej na dzień przed Konkursem.
4. Uczestnicy Konkursu przystępują do pisemnego testu składającego się z dwóch części.
Część A poświęcona jest życiu i działalności gen. Gustawa Orlicz-Dreszera oraz jego
kontaktów z Chełmszczyzną i zawiera 30 pytań. Część B sprawdza treści z historii Polski
w latach 1863-1918 i zawiera 5 pytań.
5. Test zawiera pytania zamknięte oraz otwarte.
6. Czas trwania testu: 60 minut.
VII ZASADY PUNKTACJI
1. Punkty w Konkursie przyznawane są w klasyfikacji indywidualnej oraz drużynowej.
2. W klasyfikacji drużynowej punkty zdobyte indywidualnie przez reprezentantów szkół
zgłoszonych do Konkursu są sumowane.
3. Za każdą poprawną odpowiedź w teście uczestnik otrzyma 1 punkt, za błędną odpowiedź
przyznanych zostanie 0 punktów.
4. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej uczestników takiej samej liczby punktów o
zdobyciu wyższego miejsca zdecydują punkty zdobyte w części A testu wiedzy. W przypadku
rozstrzygnięcia przyznaje się miejsce ex aequo.
5. W przypadku równej liczby punktów uzyskanej w klasyfikacji drużynowej o zajęciu wyższego
miejsca zdecydują punkty zdobyte w części A testu wiedzy. W przypadku rozstrzygnięcia
przyznaje się miejsce ex aequo.
VIII NAGRODY
1. Nagrody przyznawane są w klasyfikacji indywidualnej oraz drużynowej.
2. W klasyfikacji indywidualnej organizator Konkursu przyznaje nagrody rzeczowe ufundowane
przez II Liceum Ogólnokształcące i sponsorów. Nagrody przyznaje się uczestnikom, którzy
zajmą miejsca: I, II oraz III.
3. W klasyfikacji drużynowej szkoły uczestniczące w Konkursie, które zdobyły miejsca: I, II oraz
III, otrzymują puchary.
IX KOMISJA KONKURSOWA
1. Organizator Konkursu powołuje Komisję Konkursową.
2. Komisja Konkursowa kontroluje prawidłowość przebiegu Konkursu, dokonuje oceny testów
oraz przyznaje nagrody i wyróżnienia.
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X POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy regulamin jest wyłącznym dokumentem określającym warunki i zasady
prowadzenia Konkursu.
2. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia
przez Uczestnika postanowień niniejszego regulaminu, dobrych obyczajów, zasad
współżycia społecznego lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niekompletne, uszkodzone lub opóźnione
zgłoszenia do Konkursu.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub
nieprawdziwych danych skutkujących niemożliwością nawiązania kontaktu z uczestnikiem.
5. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na udział w Konkursie na
zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
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