
REGULAMIN KONKURSU WIEDZY O POLONII 

AMERYKAŃSKIEJ 
 

§1 

Organizator Konkursu 

 

Organizatorem Konkursu Wiedzy o Polonii Amerykańskiej jest Szkoła 

Podstawowa w Kościelisku we współpracy ze Związkiem Podhalan w 

Północnej Ameryce 

 

§2 

Cele Konkursu 

Celem konkursu są: 

- pokazanie związku pomiędzy Polakami w kraju i Polonią w Stanach 

Zjednoczonych,), 

- zacieśnianie współpracy pomiędzy szkołami Gminy Kościelisko a 

Polonią Amerykańską, 

- pobudzanie integracji oraz aktywności społecznej (pozaszkolnej) wśród 

dzieci i młodzieży, 

- popularyzowanie wiedzy na temat Polonii Amerykańskiej i Stanów 

Zjednoczonych 

- motywowanie do nauki języka angielskiego i historii.  

 

§3 

Warunki uczestnictwa w Konkursie 

 

1. Konkurs jest adresowany do uczniów klas VII Szkoły Podstawowej 

oraz II i III Gimnazjum.  

2. W konkursie mogą brać udział uczniowie za pisemną zgodą 

rodziców (załącznik nr 1) 

3. W konkursie uczestniczą 3 drużyny – po jednej drużynie z każdej 

szkoły Gminy Kościelisko. W skład drużyny wchodzą 3 osoby.  

4. Konkurs będzie przeprowadzony w ramach obchodów Dnia Polonii 

Amerykańskiej w Szkole Podstawowej w Kościelisku dnia 09 marca 

2018 roku.  

5. Każda drużyna kolejno decyduje o wyborze pytania o różnej skali 

trudności (5, 10, 15 punktów). Punkty są przyznawane za poprawną i 

wyczerpującą odpowiedź.  

6. Drużyna z największą ilością punktów wygrywa. 



7. Pytania konkursowe są opracowane w oparciu o poniższe materiały.  

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Polonia_w_Stanach_Zjednoczonych 

http://poznajhistorie.org/exhibits/show/polonia-w-stanach-

zjednoczonyc/historia-yyy 

https://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/najslynniejsi-

polacy-w-usa,138,0,2210698.html 

https://polonia.net/niezbednik-imigranta/polacy-w-usa/ 

 

8. Uczestnicy biorący udział w Konkursie akceptują zasady Konkursu 

zawarte w Regulaminie. 

 

§6 

Nagrody 

 

1. Laureaci Konkursu otrzymają nagrody rzeczowe, ufundowane przez 

ZPPA. 

 

§7 

Postanowienia końcowe 

 

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w Sekretariacie Szkoły 

Podstawowej w Kościelisku oraz na stronie internetowej Szkoły. 

2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia 

zmian w Regulaminie, z  wyłączeniem warunków uczestnictwa w 

Konkursie. Ewentualne zmiany Regulaminu będą ogłaszane  na 

stronie internetowej Organizatora Konkursu. 

3. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator 

Konkursu. 

4. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia 

uniemożliwiające prawidłowe  przeprowadzenie Konkursu, których 

nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec przy 

dołożeniu należnej staranności.  

5. W razie pytań prosimy o kontakt: Anna Gdulska 

a_maslowiec@interia.pl 
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