
Regulamin konkursu  

„DROGA DO ŚWIĘTOŚCI KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO – PRYMASA 

TYSIĄCLECIA” 

 

1. Organizator konkursu:  

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Zamościu. 

Konkurs organizowany jest w ramach uchwalenia przez Sejm i Senat Rzeczypospolitej 

Polskiej roku 2021 rokiem Prymasa Tysiąclecia Stefana Wyszyńskiego. 

Nauczyciele odpowiedzialni za konkurs: Dorota Czarny, Barbara Ogórek.  

 

2. Uczestnicy konkursu:  

Uczniowie klas I-IV Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Zamościu. 

 

3. Cele konkursu:  

➢  upamiętnienie 120. rocznicy urodzin i 40. rocznicy śmierci kardynała Stefana 

Wyszyńskiego, 

➢ popularyzowanie wiedzy o życiu i nauczaniu Prymasa Tysiąclecia, 

➢ kształtowanie postaw i promowanie wartości, którym wierny był Sługa Boży 

Stefan Kardynał Wyszyński, 

➢ kształtowanie umiejętności selekcji potrzebnych informacji, 

➢ doskonalenie umiejętności kreatywnego wykorzystania nowoczesnych 

technologii informatycznych. 

 

4. Zakres wiedzy zawarty jest w prezentacji Genially.  

 

5. Termin konkursu: 

 Konkurs trwał będzie od 07.09.2021r.  do 30.09.2021 r. 

  

6. Zasady konkursu:  

Zadaniem uczestników konkursu jest przejście według instrukcji przez dwa pokoje 

zagadek Escape Room, ukrytych w interaktywnej prezentacji Genially oraz udzielenie 

prawidłowych odpowiedzi zawartych w quizie.  

Rozwiązanie końcowe – „Szyfr Cezara” (hasło składające się z wytłuszczonych liter 

pochodzących z quizu wraz z wyjaśnieniem) należy wysłać na adres e-mailowy: 

dorota.czarny@ekonomikzamosc.pl 

 

7. Ogłoszenie wyników i nagrody: 

Spośród osób, które prześlą prawidłowe odpowiedzi, zostanie wylosowanych pięciu 

uczniów, którzy otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe. 

Pozostali uczestnicy otrzymają nagrody pocieszenia w postaci oceny celującej z religii 

oraz punkty z zachowania. 

Nazwiska laureatów konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły. 

 

mailto:dorota.czarny@ekonomikzamosc.pl


8. Postanowienia końcowe: 

Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej szkoły. 

Przystępując do Konkursu uczestnik potwierdza, iż akceptuje niniejszy Regulamin  

i opisane w nim warunki uczestnictwa.  

Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego 

danych osobowych w celu związanym z realizacją Konkursu i sposobem ogłaszania 

wyników. 

W kwestiach spornych oraz innych nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie 

decydujący głos ma Komisja Konkursowa.  

Organizator Konkursu ma prawo modyfikacji Regulaminu. W takim przypadku wszelkie 

zmiany zostają podane do wiadomości uczestników Konkursu poprzez umieszczenie ich 

na stronie internetowej szkoły. 

 

 Zgłoszenia do konkursu przyjmują Dorota Czarny i Barbara Ogórek. Uczestnikom 

konkursu  przesłany zostanie link do konkursu. 

 

Regulamin opracowały:  

Dorota Czarny i Barbara Ogórek 


