Regulamin V Otwartego Testu Wiedzy o Historii Mińska Mazowieckiego
1. Organizator
Towarzystwo Przyjaciół Mińska Mazowieckiego.
2. Cele
Poznanie historii Mińska Mazowieckiego w latach 1421 – 2014 oraz przedstawienie informacji o
organizacjach pozarządowych funkcjonujących w powiecie mińskim do 1914 roku.
Rozwijanie zainteresowań historią miasta.
3. Warunki uczestnictwa
 konkurs jest przeznaczony dla wszystkich zainteresowanych nim osób,
 przedmiotem konkursu jest rozwiązanie pisemnego testu poświęconego historii Mińska
Mazowieckiego i organizacjom pozarządowym działającym na terenie powiatu mińskiego do
1914 roku.
 zgłoszenia do udziału w konkursie prosimy nadsyłać na adres mailowy TPMM
(tpmmaz@gmail.com) lub uczynić to drogą telefoniczną/sms (tel. 512 517 774) do godziny 24.00
3 marca 2016 roku. Przyjmowane będą również zgłoszenia osobiste dokonywane przed
rozpoczęciem zmagań.
 konkurs odbędzie się 4 marca 2016 roku w auli Gimnazjum Miejskiego nr 3 imienia Janusza
Kusocińskiego w Mińsku Mazowieckim. Początek testu został wyznaczony na godzinę 19:00, zaś
ceremonia rozdania nagród rozpocznie się około godziny 20:30.
4. Jury konkursu złożone z członków TPMM będzie na bieżąco sprawdzać oddawane prace i niezwłocznie
zadecyduje o przyznaniu nagród. Uroczystość ich wręczenia rozpocznie się nie później niż sześćdziesiąt
minut po oddaniu pracy przez ostatniego z uczestników konkursu.
5. Prace powinny być czytelnie podpisane (imię, nazwisko).
6. Czas na rozwiązanie testu wynosi 45 minut od momentu jego rozpoczęcia.
7. W przypadku, gdy najlepsi uczestnicy przedsięwzięcia otrzymają równą liczbę punktów o ostatecznej
kolejności zadecyduje dogrywka polegająca na odpowiedzi ustnej na zadawane pytania. W przypadku
powtórzenia się powyższej sytuacji ustalenie kolejności nastąpi w drodze losowania
8. Nagrody w konkursie zostaną przyznane w następujących kategoriach: open, vip, nauczyciele historii,
młodzież szkolna. Nagrodami w konkursie będą pamiątkowe dyplomy, puchary i trofea rzeczowe. Każdy z
uczestników zmagań otrzyma dyplom i drobny upominek rzeczowy ufundowany przez TPMM.
9. W konkursie nie mogą uczestniczyć członkowie jury konkursowego oraz członkowie ich rodzin.
10. Jedynymi materiałami bazowymi testu jest artykuł autorstwa Janusza Kuligowskiego przedstawiający
w zarysie historię miasta Mińska Mazowieckiego oraz artykuł Mirosława Lissowskiego „Życie codzienne
w okupowanym przez Niemców Mińsku”. Oba teksty można pobrać w postaci pliku elektronicznego ze
strony internetowej TPMM (www.tpmm.pl) lub otrzymać w wersji papierowej na dyżurach TPMM
(wtorki godzina 17.00 – 19.00).
Na podstawie, tylko i wyłącznie, tych artykułów zostaną przygotowane pytania do testu.
Bliższe informacje dotyczące testu: Tomasz Adamczak tel. 512 517 774, e-mail: tpmmaz@gmail.com

