
 

REGULAMIN 

MIEDZYSZKOLNEGO TURNIEJU POCZTÓW SZTANDAROWYCH 

POWIATU TARNOWSKIEGO I GMINY ZAKLICZYN     

                                                                                                        

I. Organizatorzy 

Organizatorem Międzyszkolnego Turnieju Pocztów Sztandarowych jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych                   

im. J. Piłsudskiego w Zakliczynie, Powiat Tarnowski, Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn, OSP Zakliczyn. 

 

II. Koordynator 

 

Koordynatorem Turnieju jest mgr Maria Soska – nauczyciel bibliotekarz i specjalista ds. informacji 

naukowej w Szkole Ponadpodstawowej  im. Józefa Piłsudskiego w Zakliczynie.  

 

III. Cele Turnieju 

1. Ogólne cele: 
 popularyzacja wiedzy  w dziedzinie symboli państwowych: polskich barw narodowych, hymnu,              

godła państwowego; 

 propagowanie literatury historycznej o polskich symbolach narodowych; 

 znajomość symboli szkolnych: weksylium i ceremoniału szkolnego; 

 wskazanie zasad dobrej praktyki używania symboli narodowych i szkolnych; 

 wychowanie obywatelskie i patriotyczne z wykorzystaniem historycznych opracowań i literatury                   

o tematyce patriotycznej; 

 popularyzowanie ważnych wydarzeń historycznych  Święta Pracy (1 maja), Dnia Flagi Rzeczpospolitej 

Polskiej (2 maja), uchwalenia Konstytucji 3 maja, zakończenia II wojny światowej (8 maja 1945 r.); 

 pielęgnowanie tożsamości i znaczenia świąt narodowych; 

 wzmocnienie postaw patriotycznych oraz aktywnego i świadomego obywatelstwa; 

 kształtowanie i utrwalanie  wzorców zachowania młodzieży w trakcie uroczystości państwowych, 

religijnych i szkolnych; 

 integracja środowisk powiatu tarnowskiego i z terenu  miasta i gminy Zakliczyn, w tym młodzieży szkolnej. 

2. Szczegółowe cele 

    Uczniowie wykażą się :   

 

 wiedzą z zakresu państwowych symboli Polski; 

 wiedzą o szkolnych symbolach; 

 znajomością zasad musztry pocztów sztandarowych; 

 znajomością ceremoniału szkolnego; 

 znajomością świąt państwowych upamiętniających wydarzenia z przeszłości; 

 znajomością literatury o tematyce  patriotycznej; 

 umiejętnością  uczciwej  rywalizacji; 

 umiejętnością współpracy w grupie. 



IV. Uczestnicy 

 

1. Uczestnikami Turnieju są  uczniowie powiatu tarnowskiego i gminy Zakliczyn szkół podstawowych  

i ponadpodstawowych: 

 poczet sztandarowy w pełnym wyposażeniu (sztandar – weksylium wraz z insygniami szkoły); 

 maksymalnie trzech uczniów  reprezentujących daną szkołę, którzy biorą  udział  w konkursie 

wiedzy o  państwowych symbolach Polski (barwach narodowych, hymnu, godła), weksylium             

i  zasad ceremoniału szkolnego. 

2. W Turnieju mogą brać udział szkoły ponadpodstawowe z terenu powiatu tarnowskiego i podstawowe 

gminy Zakliczyn. 
 

V. Forma Turnieju 
 

1. Turniej odbędzie się na dwóch poziomach:  

 konkursu wiedzy, w którym każdy uczeń indywidualnie wypełnia test wiedzy o państwowych 

symbolach Polski, symbolach szkolnych i zasadach ceremoniału szkolnego; 

 współzawodnictwo pocztów sztandarowych ze znajomości zasad musztry. 

2. Szkoły mogą zgłaszać swoich uczniów do udziału w obu częściach Turnieju lub do jednej                  

z wybranych części.  

3. Szkoły zgłaszają  trzech uczestników do udziału w  jednej z wybranych części. W konkursie wiedzy 

uczestnicy startują indywidualnie w rywalizacji pocztów w zespole trzy osobowym.  

 

VI. Termin i miejsce Turnieju 

 

1. 20  marca  2020 roku w godzinach 10:00 – 11:00 odbędzie się konkurs wiedzy w Szkole 

Ponadpodstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Zakliczynie dla uczestników: 

 szkół podstawowych klasy  4-8 

 szkół ponadpodstawowych  

2. 30 kwietnia  2020 roku o godzinie 10:00 odbędzie się rywalizacja pocztów sztandarowych w hali 

sportowo-widowiskowej Szkoły Ponadpodstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Zakliczynie                                 

i uroczyste wręczenie dyplomów i nagród zwycięzcom w obu kategoriach Turnieju.     

 

VII. Jury i ocena  
 

Organizatorzy powołają dwa składy jury Turnieju:   

1. W kategorii wiedzy o państwowych symbolach Polski, symbolach szkolnych                              

i  znajomości zasad ceremoniału szkolnego. 

2. W kategorii musztry pocztów sztandarowych. 

3. Decyzje komisji oceniającej są nieodwołalne.     

4. Przystępujący do konkursu uczestnik akceptuje postanowienia powyższego Regulaminu. 

5. Wyniki z konkursu wiedzy będą opublikowane na szkolnej stronie internetowej 

organizatora oraz   zostaną rozesłane do szkół drogą elektroniczną. 

6. Wyniki z rywalizacji pocztów  będą ogłoszone w tym samym dniu i opublikowane                     

po odbytej gali rozdania nagród zwycięzcom Turnieju.   
 

VIII. Nagrody 
 

1. Zwycięzcami Międzyszkolnego Turnieju Pocztów Sztandarowych zostają uczniowie szkół 

podstawowych  i ponadpodstawowych, którzy uzyskują I, II i III miejsce: 

 w Konkursie wiedzy o państwowych symbolach Polski i symbolach szkolnych w kategorii: 

- uczniowie szkół podstawowych klas 4-8 

- uczniowie szkół ponadpodstawowych  

 rywalizacji pocztów sztandarowych z zasad musztry w kategorii:  

- drużyny szkół podstawowych klas 4-8 

- drużyny szkół ponadpodstawowych 

2. Dla wszystkich uczestników Konkursu przewidziano pamiątkowe dyplomy.  

3. Poczty sztandarowe otrzymają podziękowania dla szkół, które reprezentują.  

4. Nauczyciele – opiekunowie  otrzymają podziękowania za przygotowanie młodzieży do konkursu.  

5. Laureaci obu części konkursu otrzymają nagrody.  

 

 



 

IX.  Literatura 
 

Uczestnicy  przygotowują się do Turnieju korzystając z następującej literatury: 
 

Szkoły podstawowe: 

Ogólna wiedza podręcznikowa  zakres podstawowy oraz: 
 

1. Biało – czerwona,  Alfred Znamierowski ekspert w dziedzinie weksylologii, członek Polskiego 

Towarzystwa Heraldycznego i Komisji Heraldycznej przy MSWiA. 

2. Broszura  Hymn Polski dostępna na stronie: https://kuratorium.kielce.pl/24894/broszury-informacyjne-

hymn-polski-i-bialo-czerwona/ 

3. Orzeł Biały Znak państwa i narodu, Alfred Znamierowski, Wydaw. Bajka.  

4. Propozycja ceremoniału szkolnego  dostępna na stronie:  https://docplayer.pl/418663-Propozycja-

ceremonialu-szkolnego-dla-szkol-i-placowek-wojewodztwa-wielkopolskiego.html 

Szkoły ponadpodstawowe: 

  

Ogólna wiedza podręcznikowa zakres podstawowy i rozszerzony oraz:                                                                                                                         
 

1. Biało – czerwona,  Alfred Znamierowski ekspert w dziedzinie weksylologii, członek 

Polskiego Towarzystwa Heraldycznego i Komisji Heraldycznej przy MSWiA. 

(https://mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/15826,Poradnik-Bialo-Czerwona-czyli-jak-czcic-barwy-

narodowe.html). 

2. https://www.gov.pl/web/kultura/symbole-narodowe, 

3. Broszura Hymn Polski dostępna na stronie (https://kuratorium.kielce.pl/24894/broszury-

informacyjne-hymn-polski-i-bialo-czerwona/) 

4. Orzeł Biały Znak państwa i narodu, Alfred Znamierowski, Wydaw. Bajka 

(http://instytutheraldyczny.pl/category/polski-herb-i-barwy/) 

5. Polskie symbole narodowe, Marek Borucki, Wydaw. MADA, 2006. 

6. Polskie symbole narodowe, Witold Lisowski, Wydaw. Fundacja Grobu Nieznanego Żołnierza. 

7. Heraldyka i weksylologia, Alfred Znamierowski, Wydaw. Arkady. 

8. Regulamin musztry Sił Zbrojnych RP. 

(http://owbytom.wp.mil.pl/plik/file/Regulamin%20musztry%20SZ%20RP.pdf) 
 

X. Zgłoszenia do Turnieju 
 

1. Zgłoszenia uczestników i składów  pocztów sztandarowych do udziału w Turnieju prosimy nadsyłać  

na kartach uczestnictwa pocztą elektroniczną na adres zsz-zakliczyn@wp.pl lub faksem do 10 marca 

2020 roku.  

2. Karta uczestnictwa dostępna od 10.02.2020 r. na stronie: www.zsp – zakliczyn.pl (zakładka Informacje 

–Konkursy- Turniej Pocztów). 

3. Adres szkoły: 
Zespół Szkół Ponadpodstawowych                                                                                                                                               

im. J. Piłsudskiego w Zakliczynie  

ul. Grabina 57 

32-840 Zakliczyn 

Tel./fax: (014) 6653409 
 

Szczegółowych informacji dotyczących regulaminu i zasad konkursu udziela koordynator Turnieju:                                

Maria Soska  tel. (014) 6653409  e-mail: szelerewicz.m@vp.pl 

XI Postanowienia końcowe 

1.Ostateczne interpretacje i zmiany niniejszego regulaminu należą do Organizatorów. 

 

Załączniki: 1.Karta uczestnictwa, 2.Oświadczenie 
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