REGULAMIN
KONKURSU WIEDZY O RUCHU LUDOWYM i WINCENTYM WITOSIE

I.

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu Wiedzy o Ruchu Ludowym, dalej zwanego Konkursem, jest
Forum Młodych Ludowców, dalej zwane Organizatorem.
2. Konkurs przeznaczony jest dla osób w wieku 15-25 lat.
3. Osoby biorące udział w Konkursie, są dalej zwani Uczestnikami.
4. Celami Konkursu są: promowanie wiedzy o historii Polski, w szczególności historii
Ruchu Ludowego i historycznej sylwetki Wincentego Witosa, kształtowanie postaw
patriotycznych oraz rozwijanie zainteresowań biorących udział Uczestników.

II.

Wymagania tematyczne

1. I etap konkurs podzielony jest na 5 bloków tematycznych, obejmujących swoim
zakresem historię polski z XIX, XX i XXI wieku oraz wydarzenia najnowsze w
świecie polityki. Tytuły bloków oraz zagadnienia z nimi związane zawarte są w Tabeli
nr 1.
Tytuł bloku tematycznego

Zakres wiedzy, którą dany blok obejmuje

“Przed odzyskaniem
niepodległości”

•
•
•

Blok obejmuje okres od 1867 do 1918 roku.
Działalność ruchu ludowego w zaborze Austriackim.
Znajomość kluczowych postaci z okresu; ich imion i
nazwisk, okresu i miejsca działalności, poglądów oraz
czynów ruchu ludowego.

“Dwudziestolecie
Międzywojenne”

•
•

Blok obejmuje okres od 1918 do 1939 roku.
Udział PSLu w kształtowaniu się odrodzonej
Rzeczypospolitej
Patrie ludowe w II Rzeczypospolitej
Osiągnięcia ruchu ludowego w dwudziestoleciu
międzywojennym
Działalność PSL za rządów sanacji
Znajomość postaci Wincentego Witosa
Znajomość kluczowych postaci z okresu; ich imion i
nazwisk, okresu i miejsca działalności, poglądów oraz
czynów ruchu ludowego.

•
•
•
•
•

“II wojna światowa”

•
•
•

“Polska Rzeczypospolita
Ludowa”

•
•

•
“III Rzeczypospolita
Polska”

•
•
•
•

•
“PSL dziś”

•
•
•

Blok obejmuje okres od 1939 do 1945 roku
Udział Batalionów Chłopskich w okresie II wojny
światowej
Udział przedstawicieli ruchu ludowego w polskich
rządzach na uchodźctwie
Blok obejmuje okres od 1945 do 1989 roku
Spór o władzę w powojennej Polsce; czasy rządów
TRJN, PSL pod przewodnictwem Mikołajczyka,
referendum ludowe z 30.06.1946, postulaty i hasła
PSL.
Znajomość postaci Stanisława Mikołajczyka
Blok obejmuje okres po 1989 roku.
Fuzje stronnictw ludowych
Udział PSL w parlamentach w okresie III RP
Znajomość kluczowych postaci z okresu oraz
piastujących stanowisk w tym: prezesi PSL,
marszałkowie Sejmu i Senatu, Prezesi Rady
Ministrów, członkowie rządów oraz kandydaci z
ramienia PSLu na urząd Prezydenta RP.
Rządy koalicyjne PSLu
Blok obejmuje wydarzenia najnowsze, aktualności ze
świata polityki
Osoby piastujące najważniejsze stanowiska w
strukturach PSL
Koalicja Polska: ugrupowania tworzące, poglądy
poszczególnych koalicjantów

Tabela nr 1

2. I etap konkursu składa się z zadań zamkniętych (w formie testu jednokrotnego
wyboru) oraz zadania otwartego, polegającego na scharakteryzowaniu jednej z
wybitnych postaci ruchu ludowego.
3. II etap konkursu polega na wystąpieniu uczestnika przed komisją podczas wideopołączenia. W czasie trwania wideo-połączenia uczestnik będzie musiał
zaprezentować komisji wypowiedź nt. ,,Najważniejsze osiągnięcie Ruchu
Ludowego”.

III.

Organizacja konkursu

1. Organizator ogłasza Konkurs, sprawuje nadzór nad jego prawidłowym przebiegiem
i zapewnia obsługę organizacyjną Komisji Konkursowej.
2. Konkurs składa się z dwóch etapów.

3. Oba etapy konkursu są o zasięgu ogólnokrajowym, każdy z nich zostanie
przeprowadzony w formie online. Z pierwszego do drugiego etapu przechodzi 10
najlepszych uczestników.
4. Prace konkursowe sprawdza powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa.
IV.

Komisje Konkursowe

1.W skład komisji wchodzą przedstawiciele następujących instytucji:
- Forum Młodych Ludowców
- Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego
- Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Wincentego Witosa
2. Pracami komisji kieruje Przewodniczący wybrany w drodze głosowania przez
przedstawicieli ww. instytucji.
3. Decyzje Komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

V.
Uczestnicy konkursu
1. Konkurs jest zaadresowany do młodzieży.
2. Konkurs odbędzie się w jednej kategorii wiekowej (15-25lat)
3. W momencie wysłania zgłoszenia, uczestnik musi mieć skończone 15 lat, a nie może mieć
skończonych 26 lat .

4. Udział w konkursie jest dobrowolny.
5. Uczestnicy niepełnoletni muszą przed przystąpieniem do konkursu przesłać
Organizatorowi skan, lub zdjęcie pisemnej zgody opiekunów prawnych na udział w
konkursie oraz skan, lub zdjęcie pisemnej zgody opiekunów prawnych na
przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu na adres e-mail:
konsultacje@psl.org.pl
6. Uczniowie pełnoletni muszą przed przystąpieniem do konkursu przesłać
Organizatorowi skan, lub zdjęcie pisemnej zgody na udział w konkursie oraz skan,
lub zdjęcie pisemnej zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby
konkursu.
7. Wyłącznym administratorem danych osobowych będzie organizator konkursu. Dane
osobowe uczestników, będą wykorzystywane jedynie w celach związanych z
prawidłowym przeprowadzeniem konkursu.
8. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu.
VI.
Prace uczestników i zasady oceniania
1. Uczestnicy piszą prace samodzielnie.
2. W przypadku niesamodzielnej lub nieuczciwej pracy uczestnika, zostaje on
zdyskwalifikowany. O dyskwalifikacji decyduje komisja konkursowa.

3.
4.
5.
6.

Zasady dotyczące udzielania odpowiedzi zawarte będą w arkuszu.
Prace sprawdzane są przez Komisje Konkursowe, odpowiednie dla danego etapu.
Prace sprawdzane są obiektywnie.
Prace sprawdzane są według klucza odpowiedzi, który zostanie udostępniony
uczestnikom na wskazane przez nich adresy mailowe po zakończeniu poszczególnych
etapów.

VII.
Etap I
1. Etap I konkursu, organizowany jest online, na platformie zoom.us, gdzie zostanie
im udostępniony arkusz konkursowy w formacie Microsoft Word.
2. Uczestnicy są zobligowani do wideopołączenia, podczas pisania konkursu.
3. Czas na napisanie I etapu wynosi 120 minut.
4. I etap konkursu składa się z pytań zamkniętych oraz pytania otwartego –
opisowego.
5. Uczestnicy po wypełnieniu odsyłają plik z wypełnionym arkuszem konkursowym
formacie Microsoft Word.
6. Uczestnicy odsyłając plik powinni zawrzeć w tytule imię i nazwisko oraz miejsce
zamieszkania wraz z województwem.
7. Informacje o zakwali kowaniu się do Etapu II Konkursu zostaną rozesłane
uczestnikom w czasie nie dłuższym, niż 10 dni roboczych od zakończenia Etapu I
Konkursu.

VIII.
Etap II
1. Etap II konkursu, organizowany jest online, na platformie zoom.us.
2.Każdy z uczestników będzie zobligowany do wideopołączenia według podanego
wcześniej przez organizatora harmonogramu.
3.Czas na ustną odpowiedź wynosi 5 minut.
4. Po zaprezentowaniu komisji wypowiedzi uczestnik rozłącza się i oczekuje na
ogłoszenie wyników.
5. Wyniki zostaną ogłoszone na fanpage’u Forum Młodych Ludowców

fi

IX.
Postanowienia końcowe
1. Zmian regulaminu dokonuje Organizator z własnej inicjatywy. O wszelkich zmianach
w regulaminie niezwłocznie informuje Organizator.
2. Wszelka dokumentacja w tym przetwarzane dane osobowe uczestników, oraz prace
konkursowe przechowywane są przez Organizatora przez 6 miesięcy od oficjalnego
zakończenia konkursu, po czym dane objęte przepisami o ochronie danych
osobowych zostaną komisyjnie zniszczone.
3. Materiały konkursowe na każdym etapie organizacji i przebiegu konkursów objęte są
klauzulą poufności.
4. Wszelkie niejasności wynikające z regulaminu należy zgłosić się do Organizatora.

5. W przypadku pojawienia się kwestii nieobjętych postanowieniami regulaminu, w
każdej indywidualnej sprawie rozstrzyga organizator.

