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I   ORGANIZATORZY  

  Oddział PTTK „Ziemi Tarnowskiej” w Tarnowie 

  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  

w Tuchowie 

 

II  CELE KONKURSU 

 Uczczenie Narodowego Święta Niepodległości 

 Przybliżenie wiadomości o  bitwie pod Łowczówkiem  

 Zapoznanie z wybranymi wydarzeniami z historii Polski  

w czasie I wojny światowej 

 Kształtowanie postawy patriotycznej 

 

III  UCZESTNICTWO 

      W konkursie mogą uczestniczyć 2 lub 3 – osobowe drużyny  

      reprezentujące szkoły podstawowe w kategorii IV – VI i VII - VIII 

       

 

IV  MIEJSCE KONKURSU 

  Konkurs odbędzie się w Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego w Tuchowie,  ul. Reymonta 19 w dniu 5 listopada 

2019roku (wtorek) o godz. 10:00. 

 

V  LITERATURA: 

 

Klasy  IV-VI 

1. J. Kozioł, Straceńców los, czyli o legionistach spod Łowczówka,  

    Tuchów 2009.  

2. W. Marmon, J. Ryś, Wielka historia Polski 1885 - 1918, Kraków 

1999,  s. 176 - 191. 

       

    klasy VII –VIII 

1. J.Kozioł, Straceńców los, czyli o legionistach spod Łowczówka, 

Tuchów 1999. 

2. J.Buszko, Od niewoli do niepodległości 1864-1918. Kraków 2000, 

s.338-380. 

 

 

VI  ZGŁOSZENIA  

 Szkoła może zgłosić tylko jedną drużynę w poszczególnej 

kategorii.  

 Zgłoszenia winny być potwierdzone przez dyrekcję szkoły. 

 Zgłoszenia pisemne należy składać w nieprzekraczalnym 

terminie do dnia 28  października 2019 roku pod adresem: 

 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 

ul. Reymonta 19 

33-170 Tuchów 

(tel. 14 65 25819) 

lub 

e-mail: bogusmak@interia.pl  

oraz do wiadomości na adres: poczta@tarnow.pttk.pl 

 Zgłoszenie winno zawierać: pełną nazwę szkoły, imiona i nazwiska 

uczestników biorących udział w konkursie oraz imię i nazwisko 

opiekuna (nauczyciela przygotowującego młodzież do konkursu). 

 

VII  JURY 

 Jury konkursu  działa w składzie powołanym przez 

organizatorów. 

 Obrady jury są tajne. 

 Publiczne ogłoszenie werdyktu jury oraz wręczenie nagród, 

pamiątkowych dyplomów i wyróżnień odbędzie się po 

zakończeniu konkursu. 

 Konkurs będzie prowadzony w formie testu, a ewentualna 

dogrywka będzie miała formę ustną. 

 

VIII  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 Za organizację i przebieg konkursu odpowiada Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie. 

 Koszty dojazdu uczestnicy pokrywają we własnym zakresie. 

 Organizatorzy zapewniają poczęstunek. 

 Ubezpieczenie ciąży na jednostce zgłaszającej. 

     Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody 

    materialne zaistniałe w czasie trwania konkursu 
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