
Starosta Kartuski, Starosta Kościerski
Muzeum Hymnu Narodowego (Oddział Muzeum Narodowego w Gdańsku)
Gmina Nowa Karczma, I Liceum Ogólnokształcące w Kościerzynie

Internetowa edycja rajdu edukacyjnego skierowana 
jest do młodzieży szkolnej, z podziałem na następujące grupy:
       - szkoły podstawowe klasy I - IV
    - szkoły podstawowe klasy V - VIII
   - szkoły ponadpodstawowe

z generałem Józefem Wybickim
7-11 czerwca 2021 r.

Zadania będą publikowane na profilu Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie 
(www.facebook.com/MuzeumHymnu) każdego dnia konkursowego o stałej godzinie.
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z generałem Józefem Wybickim
Czas
Od poniedziałku 7 czerwca do piątku 11 czerwca 2021 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 szkoły podstawowej - godz. 14.00
• klasy V-VIII szkoły podstawowej  - godz. 15.00
• szkoły ponadpodstawowe   - godz. 16.00

Zasady
1. Codziennie od 7 do 11 czerwca 2021 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. O zwycięstwie decydować będzie liczba punktów uzyskanych za poprawne odpowiedzi oraz czas, w jakim 
     zostaną one udzielone.  
3. 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. Liczy się czas odpowiedzi zapisany na serwerze odbiorczym.
4. Nagrody etapowe (dnia) są przyznawane po jednej w każdej kategorii wiekowej. Uczestnik może zdobyć 
     jedną nagrodę etapową i jedną nagrodę główną.
5. 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. 
6. 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.

7. Każdy uczestnik startuje indywidualnie.
8. Uczestnik, oprócz odpowiedzi na pytania, podaje w e-mailu: imię i nazwisko, klasę, nazwę szkoły oraz nazwi-
sko nauczyciela.
9. Wszelkie próby manipulacji czasem przesłania odpowiedzi będą oznaczały dyskwalifikację.  
10.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo weryfikacji, czy uczestnik spełnia kryteria przynależności do grupy 
     wiekowej, w której wystartował. 

Tematyka pytań
Pytania zadawane w konkursie dotyczyć będą życia i dokonań Józefa Wybickiego, okresu od początku 
panowania króla Stanisława Augusta Poniatowskiego do powstania listopadowego włącznie.  
Zestawy pytań będą wzbogacone o zadania związane z tegorocznymi rocznicami ważnych wydarzeń:
230. rocznicą Konstytucji 3 maja
190. rocznicą ustanowienia barw narodowych
100. rocznicą uchwalenia konstytucji marcowej.

Organizatorzy
Starosta Kartuski
Starosta Kościerski
Gmina Nowa Karczma
I LO im. J. Wybickiego w Kościerzynie
Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie Oddział Muzeum Narodowego w Gdańsku
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W czasach, gdy nie można podróżować, zapraszamy młodzież szkół podstawowych oraz ponad- 
podstawowych do zwiedzania miejsc związanych z życiem i działalnością autora Mazurka Dąbrowskiego.  
Wirtualny spacer śladami generała Wybickiego to nietypowa forma konkursu historycznego adresowanego 
do młodego pokolenia.

Od 7 do 11 czerwca 2021 r., już po raz drugi, zamiast tradycyjnej organizowanej od 16 lat Majówki z Wybickim - 
Starosta Kartuski, Starosta Kościerski, Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie, I Liceum Ogólnokształcące 
im. Józefa Wybickiego w Kościerzynie oraz Wójt Gminy Nowa Karczma zapraszają na e-Rajd z generałem  
Józefem Wybickim.

Każdego dnia uczestnicy Konkursu mogą odpowiadać na pytania publikowane na stronie  
Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie: www.facebook.com/MuzeumHymnu. 

Zadania przygotowane przez organizatorów będą wymagały skorzystania z Internetu, w tym:  
z map, planów, fotografii, aplikacji Street View. 

Autorzy poprawnych i najszybciej udzielonych odpowiedzi otrzymają nagrody dnia. 

Po tygodniu zmagań zostaną wyłonieni zwycięzcy całego Konkursu. 

Nagrodzone zostaną też najlepsze szkoły oraz nauczyciele uczniów, którzy zwyciężyli w Konkursie. 

Na laureatów czekają cenne nagrody, m.in. tablety.

Szczegóły dotyczące Konkursu zostały zamieszczone na stronie Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie, 
I Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Wybickiego w Kościerzynie, Starostwa Powiatowego w Kartuzach, 
Starostwa Powiatowego w Kościerzynie. 

   POWIAT KARTUSKI GMINA  
NOWA KARCZMA

Serdecznie zapraszamy do udziału w e-Rajdzie z generałem Józefem Wybickim.

   POWIAT KOŚCIERSKI
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