
REGULAMIN KONKURSU HISTORYCZNEGO 

„BITWA W OBRONIE WARSZAWY W 1920 ROKU” 

 

§ 1 

Cele konkursu 

1. Popularyzowanie wiedzy o Bitwie Warszawskiej 1920 r. 

2. Upowszechnienie informacji o obronie ziemi serockiej w sierpniu 1920 r. 

§ 2 

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest Izba Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku, zwana dalej Izbą 

Pamięci. 

2. Konkurs ma charakter otwarty i mogą w nim uczestniczyć wszyscy chętni bez względu na 

wiek i miejsce zamieszkania. 

3. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach 1-10 sierpnia 2020 r. 

4. Członkami komisji konkursowej będą Marlena Strojecka i Mirosław Pakuła z Izby Pamięci. 

5. Zwycięzcami konkursu zostanie dziesięć osób, które udzielą największą ilość prawidłowych 

odpowiedzi na pytania konkursowe. 

§ 3 

Pytania konkursowe 

1. W konkursie przewidziano trzydzieści pytań testowych, które zostaną opracowane w oparciu 

o informacje znajdujące się: 

a) na wystawie outdoorowej „1920 – bitwa o wszystko. Walki na ziemi serockiej w sierpniu 

1920 r.” prezentowanej od 1 sierpnia 2020 r. przy ratuszu w Serocku, 

b) w prelekcji dr. Mirosława Pakuły „Bitwa Warszawska 1920. Geneza, przebieg, znaczenie” 

zamieszczonej na kanale Izby Pamięci na Youtube od 19 lipca 2020 r. 

2. Pytania będą zamieszczane codziennie do godz. 9.00, po trzy, od 1 do 10 sierpnia 2020 r. na 

fanpejdżu Izby Pamięci na Facebooku. 

3. Odpowiedzi należy przesyłać codziennie w wiadomości prywatnej na fanpejdż Izby Pamięci 

na Facebooku lub na adres: izbapamieci@serock.pl. 

4. Pod uwagę będą brane wyłącznie odpowiedzi przesłane do godz. 24.00  w dniu zamieszczenia 

danej grupy pytań. 

5. Nie będą brane pod uwagę odpowiedzi zamieszczane w komentarzach pod postami z 

pytaniami, przesłane po terminie wskazanym w p. 4 lub wysłane zbiorczo (z kilku dni lub z 

całości). 

§ 4 

Wyniki i nagrody 

1. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni przez informację przesłaną z fanpejdża Izby Pamięci 

lub drogą mailową. 

2. Nagrodami w konkursie będą egzemplarze książki Krzysztofa Klimaszewskiego i Mirosława 

Pakuły „Bitwa Warszawska 1920 r.  Jabłonna, Legionowo, Nieporęt, Serock, Wieliszew”. 



3. Nagrody będzie można odebrać w Izbie Pamięci w godzinach jej otwarcia. 

§ 5 

Postanowienia końcowe 

Wyjaśnień w sprawie konkursu udziela komisja konkursowa poprzez fanpejdż Izby Pamięci, drogą 

mailową (izbapamieci@serock.pl) lub telefonicznie (22 768 32 95)  w godzinach otwarcia Izby 

Pamięci. 

 


