
REGULAMIN KONKURSU ,,ŻYcie i twórczość Etizy Orzeszkowej,,
2020

l. Postanowienia ogólne

&1.
1, Niniejszy regulamin ol<reśla zasady konkursu -,,Zycie ih,l,rjrczo,śc Elizy ()rze,s.zktllt,ef ''
2. org,anizatorem l<onkursu jest Fundacja Polacy Znad lviemnu, 

- " L'l-'l \//-('\
3. Celem konkursu jest:
a)zachęcenie dzieci i młodzieży do poznania jednejz największych polskich pisarek,b) Poszerzenie wiedzY historYcznej o dawnych ziemiach polskich utraconych na w skutekporozum ień jattańskich.

3r:j.:[TJienie 
młodYm Pokoleniom, jak bardzo postępową i nowoczesną osobą była Eliza

4. konkurs adresowany jest do uczniów szkół na terenie polski.

;"Tłffioz}oczYna 
się z dniem Ot,02.2O2o, a odpowiedzi należy nadsyłać drogą elektroniczną

ll. uczestnictwo w konkursie

&2
I w konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych i średnich.

lll. Zasady konkursu

&3.
1. Każdy z uczestnil<ów moze nadesłać tylko jedną odpowiedź,
2' l(azda odPowiedŹ Powinnna bYć Podpisana imieniem inazwiskiem ucznia oraz powinna zostacpodana klasa oraz szl<oła,
3, l(aŻdY uczestnik zobowiązany jest do podpisania zgody na przetwarzanie danych osobowych.4' Podane dane będą słuzYłY wYłącznie do kontaktu Jrganizatora z uczestnikiem konkursu.
-""^'.il""H :;[';o'' 

z Prac powinien być dołączony runoru KoNKuRsowy- znajdujący się na

7. Odpowiedzi, które nie będą podpisane, będą odrzucane.
&4,

1, Warunkiem uczestnictwa w konl<ursie jest nadesłanie odpowiedzi do 29,O2.2o2ona adres e_mailowy polacyznadniemna@gmail.com. vv LJ'wz'z

lV. Zasady wyboru zwycięzców oraz przyznanie nagród
&5.

1, l(omisja Konkursowa dol<ona oceny odpowiedzi, biorąc pod uwagę;a) poprawnośc odpowiedzi.
b) w PrzYPadku większej iloŚci Poprawnych odpowied zi, aniżeli przyznanych nagród, zwycięzcyzostaną wyłonieni drogą losowania.
2. Decyzje Komisji są ostateczne.

jrl::1:"'sługuje prawo przyznaniawyróznień oraz nagród dodatkowych według własnego

4. Rozstrzygnięcie l<onkursu odbędzie się do 04.03.2020
5' Lista laureatów konl<ursu zostanie opub|ikowana na Facebook na profilu polacy znad Niemna
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6, zwycięzcy zostaną dodatkowo poinformowani drogą e-mailową.

'r,łiT,iłiJ'::,r:i:::r:Tłi_,::::telefon| l|h;;:; oraz książk i Niemy Niemen. Dolsze losy

B. W/w nagrody zostane trzem uczestnikom.
9' Dodatkowe nagrodY dla 20 osób, które udzielą poprawnych odpowiedzi zostaną przyznanenagrody W postaci ksiąŻki ,, Niemy Niemen, Dalsze losy prawdziwych bohaterow Nad Niemnem,,z autografami autora oraz aktorów z filmu Nad Niemnem.
10' NagrodV rZeCZoWe nie Podlegają wymianie na inne nagrody rzeczowe/ ani na ich równowartoścp ien ięzną.

v. postanowienia końcowe.

&6..
1. Udział w konkursie jest dobrowoln
2. Udział w konkursie jest bezpłatn

y

Y
3. Uczestnik biorąc udział w konl<u rsie, akceptuje jego regulamin.
4, Regulamin konkursu będzie dos tępny na na Facebook na profilu Polacy znad Niemna,łłlłłw.ta:"ł**ł:Łł*rrłl ź*łvz,:/ l
r?*d l
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nieuregulowanYch w Regulaminie rozstrzygają organ izatorzy-Fundacja polacy ZnalJ
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pytania konkursowe( zaznaczprawidłowe odpowiedzi):

1,. Czy Eliza orzeszkowa była kiedykolwiek nominowana do Nagrody Nobla?
- tak
- nie

2,zaznacz powieść, która nie była napias ana przezElizę orzeszkową:
- Cham
- Dziurdziowie
- Dolina lssy
- Nad Niemnem

3. Jak brzmiało panieńskie nazwisko Elizy Orzeszkowej?
- Pawłowska
- Kowalska
- Orzelska
4, Czy Eliza orzeszkowa poznała osobiście Romualda Traugutta ?.- tak
- nie
5. w jakich miejscowościach toczyłasię akcja w powieści Nad Niemnem?- Bohatyrowicze
- Miniewicze
- Słonim
- Różany

6. W jakiej miejscowości spoczyw a Eliza Orzeszkowa?
- tsiałystok
- Grodno
- Lida
- Wilno
7. Której powieści bohaterem był Andrze Korczyński?
- Nad Niemnem
- Chom
- Potop

: ;1'.''.'" 
na terytorium jakiego państwa znajduje się mogiła Jana i Cecylii ?

- Łotwa
- Białoruś
- Ukraina
9' ]aki królwg legendY z Powieści Nad Niemnem nadałtytuł szlachecki Bohatyrowiczom?- Władysław Jagiełło
- Stanisław August Poniatowski
- Zygmunt August
1,0. Czy powieśc Nad Niemnem została zekranizowana?
- tak
- nie

'1 l'(i ,,



KUPON KONKURSOWY
KONKURS ,,Życie i twórczość Elizy Orzeszkowej''

Dane uczestnika
Imię inazwisko ......
Adre s

Telefon kontaktowy
E-nrail

Szkoła
Nazwa

koordynująca powstanie pracy

Adres


