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REGULAMIN KONKURSU 

DLA UCZNIÓW  SZKÓŁ 

PODSTAWOWYCH 

 „25 Pułk Piechoty . Tradycja i historia” 

 

15 października 1921 roku pułkownik Alojzy Wir „Konas” wprowadza 25 Pułk 

Piechoty do Piotrkowa Trybunalskiego. Historia tej jednostki wojskowej nawiązuje 

do chlubnych tradycji II Rzeczypospolitej Polskiej.  W latach 1919-1920 brał udział 

w walkach z Ukraińcami, a następnie z bolszewikami. W 1939 roku Pułk uczestniczył 

w walkach wrześniowych w obronie granic. Żołnierze starli się z wojskami niemieckimi 

i radzieckimi. Wielu oficerów i podoficerów padło ofiarą zbrodni katyńskiej. Tradycje Pułku 

w1944 roku przejął 25 Pułk Piechoty Armii Krajowej. 

W celu wspólnego przypomnienia wydarzeń i postaci żołnierzy, którzy tworzyli historię 

25 Pułku Piechoty, zapraszamy młodzież szkolną do udziału w konkursie. 

Naszym mottem jest hasło „Moja Mała Ojczyzna”. 

Konkurs stwarza możliwość poszerzenia i propagowania wiedzy  

o historii i tradycji 25 Pułku Piechoty. Jest okazją do wykazania się kreatywnością, a także 

ujawnienia umiejętności wyszukiwania i korzystania ze źródeł medialnych oraz 

dydaktycznych. 

ROZDZIAŁ I - INFORMACJE OGÓLNE 

1. Regulamin określa warunki uczestnictwa oraz zasady przeprowadzenia Konkursu 

organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 10 im. Mikołaja Reja w Piotrkowie 

Trybunalskim oraz Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim dla uczniów szkół 

podstawowych województwa łódzkiego. 

2. Celem Konkursu jest zapoznanie się z historią i tradycją 25 Pułku Piechoty. 

3. Konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch  kategoriach. 

a) Praca plastyczna – przeznaczona dla uczniów klas 4-6 szkół podstawowych, 

polegająca na przygotowaniu zaproszenia na Święto Pułku obchodzone corocznie 

28 września. Projekt musi zawierać symbolikę nawiązującą do dziejów 25 Pułku 

Piechoty. 

Prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres szkoły  

z dopiskiem ,,Konkurs 25PP” do 19.11.2021 r. Dopuszczalna ilość prac  

z jednej szkoły - 5. 

b) Quiz - przeznaczony dla uczniów klas 7-8 szkół podstawowych, dotyczący historii 

25 PP. Przeprowadzony zostanie on-line. Każdą szkołę mogą reprezentować 

maksymalnie dwa zespoły 2 -osobowe. 

Szczegóły przebiegu i organizacji konkursu organizator poda po nadesłaniu 

zgłoszeń. Prosimy o zgłaszanie zespołów do konkursu do dnia 22.10.2021 r. 
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4. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 10.12.2021 roku na stronie internetowej szkoły.  

W zależności od sytuacji organizator zastrzega sobie podanie daty uroczystości 

dotyczącej rozdania nagród.  

5. Termin składania oraz zasady zwrotu prac konkursowych: 

a) prace konkursowe należy składać do 19 listopada 2021 r. 

b) za datę złożenia pracy konkursowej uważa się datę nadania stempla pocztowego albo 

złożenia jej w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 10 im. Mikołaja Reja 

w Piotrkowie Trybunalskim 

c) prace konkursowe złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone ich 

autorom. Prace, które nie zostaną nagrodzone, będą mogły zostać odebrane 

w terminie 21 dni od daty zakończenia Konkursu. Po tym terminie zostaną 

zniszczone komisyjnie. 

d) quiz historyczny odbędzie się 2 grudnia 2021 roku. 

 

ROZDZIAŁ II - WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych. 

2. Prace konkursowe mogą być realizowane oraz zgłaszane do Konkursu wyłącznie 

indywidualnie. 

3. W imieniu uczestników niepełnoletnich zgłoszenia dokonuje rodzic lub opiekun 

prawny. 

4. Praca plastyczna: 

a) każdy z uczestników konkursu przygotowuje indywidualną pracę, która powinna 

mieć twórczy charakter, być samodzielna, oryginalna oraz zawierać wartości 

merytoryczne i historyczne 

b) może być wykonana dowolną techniką, nie ma wymagań co do stylu, kolorów 

i rodzaju czcionki w przypadku prac wykonanych komputerowo 

c) zaproszenie powinno być sporządzona na arkuszu o formacie A4. 

5. Do pracy konkursowej należy dołączyć wypełnioną i podpisaną Kartę zgłoszenia 

konkursowego, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego Regulaminu. 

6. Quiz: 

szkołę mogą reprezentować maksymalnie dwa zespoły 2 – osobowe, które wypełnią 

Kartę zgłoszenia konkursowego, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszego 

Regulaminu w wyznaczonym terminie. 

7. Kartę zgłoszenia konkursowego można pobrać ze strony internetowej Organizatora. 

 

ROZDZIAŁ III – ZASADY ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU 

1. Rozstrzygnięcie Konkursu: 

a) prace konkursowe będą oceniane przez Komisję Konkursową powołaną przez 

Organizatorów: Szkołę Podstawową nr 10 im. Mikołaja Reja w Piotrkowie Trybunalskim 

i  Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim 
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b) Komisja Konkursowa może przyznać za pierwsze, drugie i trzecie miejsce nagrody 

rzeczowe oraz wyróżnienia 

c) informacja o wynikach Konkursu będzie podana do publicznej wiadomości poprzez 

ogłoszenie wyników na stronie internetowej Organizatora 

d) Konkurs może zostać unieważniony w przypadku, gdy nie zostanie złożona żadna 

praca konkursowa lub Konkurs nie zostanie rozstrzygnięty  

e) decyzja Komisji jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu. 

f) z posiedzenia Komisji zostanie sporządzony protokół. 

2. Ocena prac konkursowych: 

a) Komisja dokona wyboru 3 najlepszych prac plastycznych 

b) złożone prace konkursowe będą podlegać ocenie według następujących kryteriów: 

- odniesienia do tradycji 25 Pułku Piechoty 

 - walorów artystycznych  

- elementów krótkiej formy pisemnej (realizacji tematu, kompozycji, poprawności 

językowej, ortograficznej i interpunkcyjnej) 

c) prace sporządzane przez uczestników ze szczególnymi potrzebami 

(niepełnosprawność) będą oceniane na równych prawach z uwzględnieniem 

możliwości tych uczestników. 

d) w przypadku równej ilości punktów decydujący głos ma Przewodniczący Komisji 

Konkursowej. 

 

ROZDZIAŁ IV - INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH 

OSOBOWYCH 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) (Dz. Urz. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., s.1 z późn. zm.), zwanego dalej 

„RODO”, Organizator informuje, a Uczestnik Konkursu przyjmuje do wiadomości co 

następuje: 

1) Administratorem danych osobowych Uczestnika Konkursu jest Szkoła Podstawowa 

nr 10 im. Mikołaja Reja w Piotrkowie Trybunalskim; 

2) dane osobowe Uczestnika Konkursu będą przetwarzane na podstawie  

art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu oraz w celach 

archiwizacyjnych i będą udostępniane podmiotom uprawnionym  

do ich otrzymywania na mocy przepisów prawa; 

3) podanie danych osobowych oraz zgoda na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednak 

ich niepodanie będzie skutkowało niemożliwością uczestnictwa w Konkursie; 

4) dane osobowe Uczestnika Konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do 

realizacji Konkursu. 

5) Uczestnikowi Konkursu przysługuje: 

a) prawo dostępu do treści jego danych osobowych; 
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b) prawo sprostowania danych osobowych; 

c) w zakresie wynikającym z przepisów prawa – prawo do usunięcia, jak również 

prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

d) prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie 

zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej wycofaniem; 

e) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli 

zdaniem Uczestnika Konkursu przetwarzanie jego danych osobowych narusza 

przepisy prawa. 

 

ROZDZIAŁ V – PRAWO WŁASNOŚCI I PRAWO WYKORZYSTANIA 

ZWYCIĘSKIEGO PROJEKTU  

1. Organizatorzy zobowiązują się do nieprzetwarzania, publikowania nadesłanych prac bez 

zgody autora. Zastrzegają prawo do przetwarzania nadesłanych prac. 

 

ROZDZIAŁ VI – POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Przy przeprowadzaniu Konkursu będą przestrzegane następujące zasady: 

a) zasada równego traktowania wszystkich Uczestników Konkursu; 

b) zasada bezstronności i obiektywizmu; 

c) zasada jawności, polegająca na podaniu do publicznej wiadomości Regulaminu 

Konkursu i rezultatów osiągniętych w Konkursie; 

d) Zgłoszenie prac do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego 

Regulaminu i złożonym oświadczeniem w Karcie zgłoszenia konkursowego, że prace 

zgłoszone na Konkurs zostały wykonane osobiście i nie naruszają praw osób trzecich. 

e) Organizator nie przewiduje zwrotu kosztów przygotowania i dostarczenia prac 

konkursowych do siedziby Organizatora. 

f) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubione, niekompletne, uszkodzone 

lub opóźnione zgłoszenia do Konkursu. 

g) Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku 

naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu. 

h) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy związane z brakiem 

możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą Konkursu. 

2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez Organizatora. 

 

 

 

 

Piotrków Tryb., 01.09.2021r. 
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DODATKOWE INFORMACJE DLA ZAINTERESOWANYCH DZIEJAMI 25 PP 

 

Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 10 pomoże 

w organizacji wycieczki po miejscach związanych z historią pułku w mieście i okolicach. 

kontakt:  

 Szkoła Podstawowa nr 10 – p. Piotr Pełeszczak 

tel. 44 733 90 80 e-mail: sp10@sp10.piotrkow.pl 

 Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim – p. Jacek Ziętek 

44 646 52 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://archive.org/details/opowiesciwrzesni0000sato
https://pl.wikipedia.org/wiki/25_Pułk_Piechoty_(II_RP)
mailto:sp10@sp10.piotrkow.pl
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Załącznik nr 1 

 

Dzieje sztandaru 25 PP. 

1. Sztandar jest symbolem i znakiem jednostki wojskowej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

2. Sztandar 25 PP został poświęcony 20 lipca 1919 roku w Częstochowie na Jasnej Górze.  

3. Do Piotrkowa Tryb. sztandar przywędrował wraz z pułkiem 15 października 1921 roku. 

4. W 1927 roku Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wprowadziło jednolity wzór sztandarów 

pułkowych, dlatego społeczeństwo Piotrkowa Tryb. przeprowadziło zbiórkę pieniędzy 

na zakup nowego sztandaru dla jednostki. 

5. W dniu Święta Pułkowego 28 września 1928 pułkowi wręczono nowy sztandar. 

6. Po ogłoszeniu mobilizacji w sierpniu 1939 roku sztandar pozostał w Piotrkowie Tryb. pod 

opieką zastępcy pułku ppłk Józefa Marcickiewicza. 

7. 2 września 1939 roku sztandar znajdował na wozie taborowym pod opieką: chor. Teofila  

Cybuskiego, st. sierż. Waleriana Dobrowolskiego, st. sierż. Adama Kukiełki pod 

dowództwem chorążego Antoniego Kubraka. Kierowano się do Warszawy. 

8. Po zmianie kierunku odwrotu przekroczono Wisłę. We wsi Puchaczew po naradzie 

postanowiono przekazać sztandar na przechowanie miejscowemu proboszczowi. 

9. Sztandar w październiku 1939 roku złożony w metalowej skrzyni umieszczono pod 

podłogą na chórze miejscowego kościoła. Tam przetrwał całą wojnę w stanie 

nienaruszonym.  

10. Chorąży Antoni Kubrak w 1945 roku odebrał sztandar i umieścił w swoim mieszkaniu 

w Książu Wielkim. 

11. 1 stycznia 1946 r. przekazano sztandar delegacji 25 pp Ludowego Wojska Polskiego. 

12. W latach 1946- 1958 sztandar został uszkodzony przez nieznanych sprawców. Usunięto 

orła w koronie, wizerunek Matki Boskiej. 

13. Zniszczony sztandar w 1958 roku przekazano do Muzeum Wojska Polskiego 

w Warszawie. Tam obecnie się znajduje z innymi sztandarami jednostek Wojska 

Polskiego. 
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Załącznik nr 2 

KARTA ZGŁOSZENIA KONKURSOWEGO 

KONKURS  

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

„25 Pułk Piechoty. Tradycja i historia” 

PRACA PLASTYCZNA 

 

Dane Uczestnika Konkursu; 

Imię i nazwisko autora:……………………………………………………………………… 

Data urodzenia:……………………………………………………………………………… 

Adres do korespondencji:……………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………….. 

Nazwa i adres szkoły podstawowej, klasa:…………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………... 

Imię i nazwisko opiekuna projektu:…………………………………………………………. 

Numer telefonu:………………………………………………………………………………. 

Adres e-mail:…………………………………………………………………………………. 

Oświadczam, że przesłany projekt jest autorstwa (imię, nazwisko 

ucznia)…………………………………………………………….. i nie brał udziału w żadnym innym konkursie, 

posiadam do niego wyłączne osobiste i majątkowe prawa autorskie. Zapoznałam(-em) się z Regulaminem 

Konkursu i przyjmuję do wiadomości wszelkie zawarte w nim uregulowania. 

 

……………………………………………  …………………………………………. 

(data i podpis Uczestnika Konkursu)    (podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu organizacji  

i przeprowadzania Konkursu. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i udzielane na czas 

nieokreślony. 

W każdej chwili Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wycofania zgody na 

przetwarzanie danych osobowych, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem. 

 

……………………………………………  …………………………………………. 

(data i podpis Uczestnika Konkursu)    (podpis rodzica/opiekuna prawnego) 
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Załącznik nr 3 

KARTA ZGŁOSZENIA KONKURSOWEGO 

KONKURS  

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

„25 Pułk Piechoty. Tradycja i historia” 

QUIZ 

 

Dane Uczestników Konkursu: 

1. Imię i nazwisko: ……………………………………................................ 

Data urodzenia: ………………………………………………………… 

2. Imię i nazwisko: ………………………………………………………… 

Data urodzenia: ………………………………………………………….. 

 

Adres do korespondencji:……………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………….. 

Nazwa i adres szkoły podstawowej, klasa:…………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………... 

Imię i nazwisko opiekuna::…………………………………………………………. 

Numer telefonu:………………………………………………………………………………. 

Adres e-mail:…………………………………………………………………………………. 

Oświadczam, że zapoznałam(-em) się z Regulaminem Konkursu i przyjmuję do wiadomości wszelkie 

zawarte w nim uregulowania. 

 

……………………………………………  …………………………………………. 

(data i podpis Uczestnika Konkursu)    (podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

……………………………………………  …………………………………………. 

(data i podpis Uczestnika Konkursu)    (podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu organizacji  i przeprowadzania 

Konkursu. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i udzielane na czas nieokreślony. 

W każdej chwili Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych 

osobowych, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody 

przed jej wycofaniem. 

 

……………………………………………  …………………………………………. 

(data i podpis Uczestnika Konkursu)    (podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

……………………………………………  …………………………………………. 

(data i podpis Uczestnika Konkursu)    (podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 


