Regulamin
VI edycji Konkursu historyczno-marynistycznego
DWA OBLICZA PUŁASKIEGO

I.
Ogólne informacje organizacyjne

1. Organizatorami konkursu są: Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce oraz Dowództwo
ORP „Gen. K. Pułaski”.
2. ORP „Gen. K. Pułaski” reprezentowany przez dowódcę okrętu kmdr por. Pawła Wernera i
Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce reprezentowane przez dyrektor Iwonę Stefaniak
ogłaszają dnia 12 listopada 2019 r. VI edycję konkursu historyczno-marynistycznego pt.
„DWA OBLICZA PUŁASKIEGO”.
3. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół średnich z obszaru województwa mazowieckiego.
4. Konkurs trwa od 12 listopada 2019 do 30 kwietnia 2020 roku.
5. Nad całością przebiegu konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa w składzie:
a. Iwona Stefaniak – dyrektor Muzeum im. K. Pułaskiego w Warce
b. kmdr por. Paweł Werner – dowódca ORP „Gen. K. Pułaski”
c. kmdr ppor. Rafał Kacik – zastępca dowódcy ORP „Gen. K. Pułaski”
d. kmdr ppor. Arkadiusz Frącz – dowódca pionu eksploatacji ORP „Gen. K. Pułaski”
e. ppor. mar. Szymon Leszczyński – oficer ORP „Gen. K. Pułaski”
f. Karol Kucharski – historyk, Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce
g. Piotr Kupnicki – historyk, Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce
6.

Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie możliwość zmiany składu Komisji Konkursowej,
terminów rozegrania poszczególnych etapów konkursu oraz ogłoszenia ich wyników.
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II.
Cele konkursu
1. Rozpowszechnianie wiedzy historycznej na temat gen. Kazimierza Pułaskiego – polskoamerykańskiego bohatera walk o niepodległość Rzeczypospolitej i USA, patrona muzeum i
okrętu.
2. Rozpowszechnianie wiedzy marynistycznej ze szczególnym uwzględnieniem informacji o
Marynarce Wojennej RP.
3. Promocja sił morskich Marynarki Wojennej RP wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych i w
społecznościach lokalnych województwa mazowieckiego.
4. Wzbogacanie programu nauczania z zakresu historii w placówkach oświatowych
województwa mazowieckiego.
5. Kształtowanie postaw patriotycznych koniecznych do realizacji zadań związanych z
obronnością kraju.
6. Uaktywnienie i promowanie uzdolnionej młodzieży województwa mazowieckiego.
7. Promocja Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego oraz ORP „Gen. K. Pułaski”.

III.
Przedmiot konkursu
Etap I
1. Przedmiotem konkursu w Etapie I jest: wykazanie się szeroką wiedzą o Kazimierzu Pułaskim,
jego losach w Polsce i USA, działalności, historii i zbiorach Muzeum im. K. Pułaskiego w Warce
oraz działalności Marynarki Wojennej RP ze szczególnym uwzględnieniem fregaty rakietowej
ORP „Gen. K. Pułaski” (w tym m.in. jego budowy i wyposażenia), poprzez wypełnienie testu
merytorycznego.
2. Etap I konkursu odbędzie się na terenie Centrum Edukacyjno-Muzealnego przy Muzeum im.
Kazimierza Pułaskiego w Warce, nie później niż do 28 lutego 2020 r. Po zgłoszeniu
uczestników konkursu zostanie podany dokładny termin wypełniania testu. Wstępnie
Organizatorzy zaplanowali I etap w terminie: 26-28 lutego.
3. Materiały źródłowe oraz spis literatury przedmiotu stanowi załącznik nr 3.
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4. Organizatorzy zalecają wizytę w Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce, poznanie jego
historii oraz zbiorów.

Etap II
1. Przedmiotem konkursu w Etapie II jest test sprawnościowy składający się z dwóch
konkurencji, które zostaną rozegrane na czas: pływanie na dystansie 50 m, bieg na dystansie
600 m.
2. W II etapie będą mogły wziąć udział tylko osoby, które przekażą Organizatorowi aktualne
zaświadczenie stwierdzające brak przeciwwskazań do uczestniczenia w konkurencjach
biegowych

i

pływackich.

Wzór

zaświadczenia

przekaże

Organizator

osobom

zakwalifikowanym do II etapu.
3. Przed rozegraniem II etapu konkursu Organizator przekaże uczestnikom (za pośrednictwem
nauczycieli-opiekunów) informacje organizacyjne dot. rozegrania konkurencji sportowych.
4. Etap II zostanie zorganizowany na terenie miasta Warki (basen i stadion miejski), nie później
niż do 20 marca 2020 r. Dokładny termin rozegrania II etapu zostanie podany do dnia 6 marca
2020 r.
Etap III - WIELKI FINAŁ
1. Przedmiotem konkursu w Etapie III jest:
- test sprawnościowy, gry i zabawy marynarskie na terenie fregaty ORP „Gen. K.
Pułaski” oraz Portu Wojennego w Gdyni, przygotowane i przeprowadzone przez
Załogę okrętu.
2. Etap III zostanie zorganizowany w Gdyni w dniach 30.03.-3.04.2020 r.
3. Termin Etapu III może ulec zmianie. Dokładne daty zostaną podane do dnia 15 marca 2020 r.

IV.
Zgłoszenia do konkursu, warunki udziału
1. Zgłoszenia uczestnika/-ów do konkursu dokonuje nauczyciel wyznaczony przez dyrektora
szkoły do sprawowania opieki merytorycznej nad uczniem/-ami przygotowującymi się do
udziału w konkursie. Zgłoszenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego
Regulaminu, należy nadsyłać pocztą lub osobiście w Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w
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Warce, ul. Pułaskiego 24, w godzinach pracy instytucji (pon.-piąt. 8.00-16.00) lub drogą
elektroniczną (e-mail) na adres: edukacja@muzeumpulaski.pl do dnia 17 stycznia 2020 r. do
godz. 16.00 (decyduje data wpływu zgłoszenia do Muzeum).
2. Zgłoszenia powinny zawierać: imię i nazwisko uczestnika/-ów, datę urodzenia, nazwę i adres
szkoły, klasę, którą reprezentuje/-ą, a także dane kontaktowe (e-mail, telefon) opiekuna
merytorycznego uczestnika/-ów konkursu.
3. Wraz ze zgłoszeniem należy dostarczyć pisemną zgodę rodziców/opiekuna prawnego
uczestnika konkursu, który w chwili zamknięcia przyjmowania zgłoszeń do konkursu (czyli
dnia 17 stycznia 2020) pozostaje osobą niepełnoletnią. Wzór zgody rodziców/opiekuna
prawnego stanowi załącznik nr 2 do regulaminu.
4. Udział w konkursie, jest równoznaczny z wyrażeniem zgody przez uczniów (ich
rodziców/opiekunów prawnych) zgłoszonych do konkursu, na przetwarzanie ich danych
osobowych przez Organizatorów konkursu, na potrzeby organizacji i promocji konkursu
(zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych, w
tym 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)
V Przebieg konkursu
1. Informacje ogólne
Konkurs podzielony jest na III etapy:
- I etap – test wiedzy, który uczestnicy wypełniają na terenie Centrum Edukacyjno-Muzealnego przy
Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce ( do dnia 28 lutego 2020);
- II etap – test sprawnościowy, który zostanie rozegrany w Warce (do dnia 20 marca 2020 r.);
- III etap (Wielki Finał w Gdyni) – część sprawnościowo-zadaniowa, która zostanie rozegrana na
okręcie oraz na terenie Portu Wojennego w Gdyni w dniach 30.03.-3.04.2020 r.

2. Etap I
1) I etap stanowi wypełnienie testu merytorycznego składającego się z części historycznej o biografii
Kazimierza Pułaskiego, jego działaniach w Polsce i Ameryce, działalności i historii Muzeum im.
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Kazimierza Pułaskiego w Warce (razem 30 pytań), z części sprawdzającej wiedzę o Marynarce
Wojennej RP ze szczególnym uwzględnieniem fregaty ORP „Gen. K. Pułaski” (razem 30 pytań). W
sumie test merytoryczny zawiera 60 pytań.

2) I etap odbędzie się na terenie Centrum Edukacyjno-Muzealnego przy Muzeum im. Kazimierza
Pułaskiego w Warce, w wyznaczonym terminie, nie później niż do 28 lutego 2020 r.
3) Wszyscy zgłoszeni do konkursu zostaną zawiadomieni o dokładnym terminie przeprowadzenia
testu merytorycznego (etap I), za pośrednictwem nauczycieli - opiekunów w poszczególnych
szkołach. Informacja zostanie umieszczona również na stronie internetowej Muzeum.

4) Wyniki I etapu konkursu zostaną ogłoszone do 6 marca 2020 r., na stronie internetowej Muzeum
oraz na Facebooku.

5) Laureatami I etapu zostaną te osoby, które za wypełnienie testu uzyskają min. 60% ogólnej liczby
punktów i jednocześnie będą się znajdowały w gronie 100 osób, które osiągnęły najlepszy wynik
punktowy. W przypadku gdy 60% ogólnej liczby punktów w I etapie uzyska poniżej 50 uczestników,
do II etapu zostanie zakwalifikowanych najlepszych 50 uczestników I etapu. O udziale w II etapie
decyduje osiągnięcie limitu osobowego będącego wypadkową punktowo-procentową I etapu. O
udziale w kolejnym etapie decyduje zatem nie znalezienie się w gronie, np. stu najlepszych
wyników, a znalezienie się wśród pierwszych stu osób spełniających regulaminowe wymagania.

6) W przypadku osiągnięcia w I etapie wymogu procentowego oraz ilościowego przez większą ilość
osób niż mówi o tym regulamin (100 lub – w określonej sytuacji regulaminowej - 50 osób) – istnieje
taka możliwość w przypadku wystąpienia miejsc ex aequo – wówczas o ilości osób mających prawo
przystąpić do II etapu decyduje Komisja Konkursowa. Komisja Konkursowa ma prawo powiększyć
ilość osób, które przystąpią do II etapu.

3. Etap II
1) II etap konkursu to przeprowadzenie testu sprawności fizycznej składającego się z pływania na
basenie na dystansie 50 m oraz z biegu na dystansie 600 m. II etap konkursu zostanie
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przeprowadzony w Warce (na basenie krytym oraz na stadionie miejskim) maksymalnie do dnia 20
marca 2020 r. O dokładnym terminie rozegrania II etapu uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni z
odpowiednim wyprzedzeniem za pośrednictwem nauczycieli – opiekunów merytorycznych.

2) W II etapie konkursu uczestnicy będą wykonywali zadania sprawnościowe na czas, który zostanie
przeliczony na punkty przez Komisję Konkursową. O lokacie uczestnika po II etapie konkursu (i
jednocześnie ewentualnej kwalifikacji do III etapu - WIELKIEGO FINAŁU) zdecyduje suma punktów
zdobytych w I etapie oraz w II etapie. Oznacza to, że po II etapie konkursu punktacja zostanie
zsumowana z I i II etapu konkursu.
Normy sprawności fizycznej, w przeliczeniu na punkty:
a) Tabela punktowa za osiągnięty wynik w biegu na dystansie 600m
PUNKTY
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7

Chłopcy
1,35,00 i mniej
1,35,01 - 1,38,00
1,38,01 - 1,41,00
1,41,01 - 1,44,00
1,44,01 - 1,47,00
1,47,01 - 1,50,00
1,50,01 - 1,53,00
1,53,01 - 1,56,00
1,56,01 - 1,59,00
1,59,01 - 2,02,00
2,02,01 - 2,05,00
2,05,01 - 2,08,00
2,08,01 - 2,11,00
2,11,01 - 2,14,00
2,14,01 - 2,17,00
2,17,01 - 2,20,00
2,20,01 - 2,23,00
2,23,01 - 2,26,00
2,26,01 - 2,29,00
2,29,01 - 2,32,00
2,32,01 - 2,35,00
2,35,01 - 2,38,00
2,38,01 - 2,41,00
2,41,01 - 2,44,00

Dziewczęta
1,45,00 i mniej
1,45,01 - 1,48,00
1,48,01 - 1,51,00
1,51,01 - 1,54,00
1,54,01 - 1,57,00
1,57,01 - 2,00,00
2,00,01 - 2,03,00
2,03,01 - 2,06,00
2,06,01 - 2,09,00
2,09,01 - 2,12,00
2,12,01 - 2,15,00
2,15,01 - 2,18,00
2,18,01 - 2,21,00
2,21,01 - 2,24,00
2,24,01 - 2,27,00
2,27,01 - 2,30,00
2,30,01 - 2,33,00
2,33,01 - 2,36,00
2,36,01 - 2,39,00
2,39,01 - 2,42,00
2,42,01 - 2,45,00
2,45,01 - 2,48,00
2,48,01 - 2,51,00
2,51,01 - 2,54,00
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PUNKTY
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7

6
5
4
3
2
1

2,44,01 - 2,47,00
2,47,01 - 2,50,00
2,50,01 - 2,53,00
2,53,01 - 2,56,00
2,56,01 - 2,59,00
2,59,01 i więcej

2,54,01 - 2,57,00
2,57,01 - 3,00,00
3,00,01 - 3,03,00
3,03,01 - 3,06,00
3,06,01 - 3,09,00
3,09,01 i więcej

6
5
4
3
2
1

b) Tabela punktowa za osiągnięty wynik w pływaniu 50m stylem dowolnym
PUNKTY
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3

Chłopcy
25,00 i mniej
25,01 - 27,00
27,01 - 29,00
29,01 - 31,00
31,01 - 33,00
33,01 - 35,00
35,01 - 37,00
37,01 - 39,00
39,01 - 41,00
41,01 - 43,00
43,01 - 45,00
45,01 - 47,00
47,01 - 49,00
49,01 - 51,00
51,01 - 53,00
53,01 - 55,00
55,01 - 57,00
57,01 - 59,00
59,01 - 1,01,00
1,01,01 - 1,03,00
1,03,01 - 1,05,00
1,05,01 - 1,07,00
1,07,01 - 1,09,00
1,09,01 - 1,11,00
1,11,01 - 1,13,00
1,13,01 - 1,15,00
1,15,01 - 1,17,00
1,17,01 - 1,19,00

Dziewczęta
29,00 i mniej
29,01 - 31,00
31,01 - 33,00
33,01 - 35,00
35,01 - 37,00
37,01 - 39,00
39,01 - 41,00
41,01 - 43,00
43,01 - 45,00
45,01 - 47,00
47,01 - 49,00
49,01 - 51,00
51,01 - 53,00
53,01 - 55,00
55,01 - 57,00
57,01 - 59,00
59,01 - 1,01,00
1,01,01 - 1,03,00
1,03,01 - 1,05,00
1,05,01 - 1,07,00
1,07,01 - 1,09,00
1,09,01 - 1,11,00
1,11,01 - 1,13,00
1,13,00 - 1,15,00
1,15,00 - 1,17,00
1,17,00 - 1,19,00
1,19,00 - 1,21,00
1,21,01 - 1,23,00
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PUNKTY
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3

2
1

1,19,01 - 1,21,00
1,21,01 i więcej

1,23,01 - 1,25,00
1,25,01 i więcej

2
1

3) Po II etapie wyłonionych zostanie 10 najlepszych uczestników, którzy przejdą do WIELKIEGO
FINAŁU.

4) Jeśli po II etapie konkursu ponad 10 osób osiągnie wynik pozwalający mieć nadzieję na udział w
WIELKIM FINALE konkursu (istnieje taka możliwość w przypadku wystąpienia miejsc ex aequo)
wówczas o ilości osób mających prawo przystąpić do III etapu decyduje Komisja Konkursowa. Komisja
Konkursowa ma prawo powiększyć ilość osób, które przystąpią do III etapu lub wyłonić dziesiątą
osobę (ostatnią zakwalifikowaną do WIELKIIEGO FINAŁU) w drodze losowania przeprowadzonego
pod nadzorem minimum 3/7 składu osobowego Komisji Konkursowej.

5). Wyniki II etapu zostaną ogłoszone maksymalnie do 2 dni roboczych od rozegrania II etapu
konkursu.

6) Nagrodą dla 10 finalistów wyłonionych po dwóch etapach będzie 4-dniowa wycieczka do
Trójmiasta zorganizowana w przedziale czasowym od 30.03 do 3.04 2020 r. (w tym zwiedzanie ORP
„Gen. K. Pułaski”, Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni,
Muzeum Miasta Gdyni) oraz inne atrakcje przygotowane przez dowództwo ORP „Gen. K. Pułaski”.

4.Etap III - WIELKI FINAŁ
1) Wyłonieni po dwóch etapach finaliści konkursu wezmą udział w Wielkim Finale, który rozegrany
zostanie w wyżej podanym terminie w Gdyni, na fregacie ORP „Gen. K. Pułaski” oraz na terenie Portu
Wojennego w Gdyni.
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W programie Wielkiego Finału znajdą się: test sprawnościowy, gry i zabawy marynarskie.
Szczegółowy program udziału w Wielkim Finale (wraz z informacjami organizacyjnymi) zostanie
zaprezentowany po ogłoszeniu wyników po dwóch etapach konkursu.

2) Test sprawnościowy, gry i zabawy marynarskie przeprowadzą członkowie Załogi ORP „Gen. K.
Pułaski”. Z przeprowadzenia testu zostanie sporządzony protokół z podaniem oceny punktowej
każdego uczestnika biorącego udział w III etapie.

3)

Komisja Konkursowa zsumuje punkty wszystkich trzech etapów konkursu. W przypadku

osiągnięcia najwyższego wyniku punktowego (będącego sumą punktów z I, II i III etapu) przez dwóch
lub więcej uczestników, o zwycięstwie w WIELKIM FINALE, a co za tym idzie w całym konkursie,
decyduje wynik osiągnięty w WIELKIM FINALE (w III etapie) przez zainteresowane osoby. Jeśli to nie
przyniesie rozstrzygnięcia o zwycięstwie zadecyduje dodatkowa konkurencja sprawnościowozadaniowa przygotowana przez Dowództwo ORP „Gen. K. Pułaski”.

4) Zakończenie konkursu i podanie ostatecznych wyników odbędzie się na fregacie ORP „Gen K.
Pułaski” podczas ostatniego dnia wycieczki.

VI
NAGRODY
1. Nagradzanie na poszczególnych etapach
1) Wszyscy Uczestnicy konkursu, na właściwych dla siebie etapach, otrzymają pamiątkowe dyplomy.

2) Najlepsi uczestnicy poszczególnych etapów konkursu oraz najwyżej ocenieni uczestnicy konkursu
w klasyfikacji generalnej po III etapie (WIELKIM FINALE)zostaną uhonorowani nagrodami rzeczowymi.

2. Nagroda główna
Zwycięzcą konkursu w 2020 roku zostanie osoba, która po zsumowaniu punktacji ze wszystkich
etapów otrzyma największą liczbę punktów. Nagrodą dla zwycięzcy będzie udział w rejsie
szkoleniowym jachtem Marynarki Wojennej RP po portach Morza Bałtyckiego w terminie podanym
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przez Dowódcę ORP „Gen. K. Pułaski” w dniu rozstrzygnięcia Etapu III (czas trwania rejsu będzie
wynosił od 5 do 10 dni; wstępnie rejs zostanie zaplanowany na sierpień 2020 r.), wspólnie
z członkami Załogi ORP „Gen. K. Pułaski”.

VII.
Pozostałe informacje organizacyjne
1. Uczestnicy konkursu na każdym etapie podlegają identyfikacji. W tym celu w dniach
przeprowadzenia

poszczególnych

etapów

konkursowych

zmagań,

winni

okazać

przedstawicielom Organizatorów ważna legitymację szkolną lub inny ważny dokument
tożsamości ze zdjęciem. W przypadku braku jakiegokolwiek z wyżej wymienionych
dokumentów będzie to skutkowało niedopuszczeniem do danego etapu konkursu.
2. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem decydują Organizatorzy.

Partnerami organizacji konkursu są:
1. Starostwo Powiatowe w Grójcu
2. Miasto i Gmina Warka
3. Centrum Sportu i Rekreacji w Warce

Załączniki:
1. Zgłoszenie uczestnictwa do konkursu - wzór
2. Zgoda rodziców/opiekunów prawnych na udział w konkursie osoby niepełnoletniej – wzór
3. Spis literatury oraz stron www, na podstawie których przeprowadzony zostanie I etap VI

edycji

konkursu DWA OBLICZA PUŁASKIEGO

Podpisali:

mgr Iwona Stefaniak – dyrektor Muzeum im. K. Pułaskiego w Warce

kmdr por. Paweł Werner – dowódca ORP „Gen. K. Pułaski”
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