
REGULAMIN KONKURSU 
z okazji 100. rocznicy Konstytucji marcowej 

 
 

§ 1. Organizator Konkursu 
1. Organizatorem Konkursu jest Instytut Śląski z siedzibą w Opolu (dalej: Instytut). 

 
§2 . Cel Konkursu 

1. Rozwijanie zainteresowań tematyką historyczną.  
2. Profilowanie postaw patriotycznych.  
3. Kształtowanie szacunku dla polskiej historii oraz dokonań naszych przodków.  
4. Podnoszenie poziomu wiedzy historycznej.  
5. Promowanie wiedzy i postawy samodzielnego uczenia się.  

 
§3. Warunki uczestnictwa w Konkursie 

1. Uczestnikiem Konkursu może być każdy, kto wyśle odpowiedzi na pytania konkursowe. 
2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Instytutu Śląskiego i ich najbliżsi. 

 
§4. Ogłoszenie wyników Konkursu 

1. Lista osób nagrodzonych zostanie zamieszona zostanie na stronie internetowej 
www.istytutslaski.pl oraz na profilu Instytutu na Fecebooku, ponadto Organizator 
mailowo skontaktuje się ze zwycięzcami. 

 
§5. Przebieg Konkursu 

1. Konkurs składa się z trzech  części: 
– w I części należy podać odpowiedzi na pytania;  
– w II części należy podać imiona i nazwiska 5 ministrów, którzy złożyli swoje 

podpisy na dokumencie Konstytucji marcowej, z podaniem stanowiska, jakie wówczas 
pełnili w rządzie; 

– w III części należy napisać 2 krótkie biogramy osób, które złożyły podpis na 
dokumencie Konstytucji marcowej 

2. Konkurs trwa od 17 do 31 marca  2021 r. 
 
§6. Nagrody 

1. Nagrody otrzymają 3 pierwsze osoby oraz dwie wylosowane osoby spośród pozostałych 
uczestników, którzy poprawnie wypełnią formularz konkursowy pod adresem: 
https://forms.gle/rMhiaxQNHURrDPnj9 

2. Sposób odebrania nagród zostanie ustalony mailowo ze zwycięzcami. Nagrody 
rzeczowe można odebrać w sekretariacie Instytutu Śląskiego od poniedziałku do piątku 
w godz. 8.00–15.00 (ul. Piastowska 17, 45–082 Opole, p. 303) lub zostaną przesłane 
pocztą na wskazany adres na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 

 
§7. Postanowienia końcowe 

1. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie 
internetowej www.instytutslaski.pl 

2. Przystępując do Konkursu uczestnik potwierdza, iż akceptuje niniejszy Regulamin             
i opisane w nim warunki uczestnictwa. 

3. Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego 
danych osobowych w celu związanym z realizacją Konkursu i sposobem ogłaszania 
wyników. 
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