
 

 e-RAJD z generałem Wybickim 
 
Czas: 
  Od poniedziałku 1 czerwca do piątku 5 czerwca 2020 roku.  
Miejsce: 

Zadania publikowane będą na profilu Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie 
(www.facebook.com/MuzeumHymnu) każdego dnia konkursowego o stałej godzinie 

  
Uczestnicy: 
konkurs przeznaczony jest dla uczniów wszystkich typów szkół w kategoriach: 

● klasy I-IV podstawowe  zadania publikowane są o godz. 14.00, 
● klasy V-VIII podstawowe zadania publikowane są o godz. 15.00, 
● szkoły ponadpodstawowe zadania publikowane są o godz.16.00. 

  
Zasady: 

1. Codziennie od 1 do 5 czerwca 2020 roku, na profilu Muzeum Hymnu Narodowego 
(www.facebook.com/MuzeumHymnu), publikowany będzie zestaw pytań dla każdej z grup 
wiekowych. Zadaniem uczestnika jest przesłanie prawidłowych odpowiedzi w możliwie 
najkrótszym czasie na adres: mhn@mng.gda.pl  

2. Pytania dla każdej z kategorii wiekowej będą publikowane: 
a. o godzinie 14:00 dla klas I-IV szkoły podstawowej 
b. o godzinie 15:00 dla klas V-VIII szkoły podstawowej 
c. o godzinie 16:00 dla klas szkół ponadpodstawowych 

3. O zwycięstwie decydować będzie liczba punktów uzyskanych za poprawne odpowiedzi oraz 
czas w jakim zostaną one udzielone.   

4. Każdego dnia przyznawane będą nagrody etapowe (dnia), dla uczestników, którzy udzielili 
właściwych odpowiedzi, w najkrótszym czasie liczonym od momentu opublikowania pytań do 
momentu wpłynięcia odpowiedzi na adres mailowy mhn@mng.gda.pl.  

5. Nagrody etapowe (dnia) są przyznawane po jednej w każdej kategorii wiekowej. Uczestnik 
może zdobyć jedną nagrodę etapową i jedną nagrodę główną 

6. Po zakończeniu ostatniego etapu punktacja z każdego etapu oraz czas odpowiedzi zostaną 
zsumowane i w  ten sposób zostaną wyłonieni zwycięzcy w poszczególnych kategoriach 
wiekowych konkursu oraz najlepsze szkoły.  

7. Nagrody zostaną przyznane indywidualnym zwycięzcom konkursu, a także szkołom i 
nauczycielom w następujących kategoriach: 

a. szkoła z największą liczbą uczniów biorących udział w konkursie, 
b. szkoła z najlepszą średnią ważoną punktów, zdobytych przez uczniów biorących udział 

w konkursie (konkurencja dla szkół, które w jednej kategorii wystawią minimum 5 
uczniów), 

c. nauczyciel ucznia - zwycięzcy konkursu. 
8. Każdy uczestnik startuje indywidualnie 
9. W mailu uczestnik oprócz odpowiedzi na pytania podaje: imię i nazwisko, klasę, nazwę szkoły 

oraz nazwisko nauczyciela    
 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo weryfikacji, czy uczestnik spełnia kryteria przynależności do 
grupy wiekowej, w której wystartował.  

 

Organizatorzy: 

Starosta Kartuski; 

Starosta Kościerski; 

Wójt Gminy Nowa Karczma 

I LO im. J. Wybickiego w Kościerzynie 
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