
REGULAMIN 

MIEDZYSZKOLNEGO TURNIEJU POCZTÓW SZTANDAROWYCH 

POWIATU TARNOWSKIEGO I GMINY ZAKLICZYN     

                                                                                                        

I. Organizatorzy i Współorganizatorzy 

Organizatorem Międzyszkolnego Turnieju Pocztów Sztandarowych jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych                   

im. Józefa Piłsudskiego w Zakliczynie. 

Współorganizatorami turnieju są: Powiat Tarnowski, Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn, Ochotnicza Straż Pożarna 

w Zakliczynie, Zakliczyńskie Centrum Kultury. 

 

II. Koordynatorzy 
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: 
 propagowanie wiedzy na temat symboli państwowych: polskich barw narodowych, hymnu, godła państwowego; 

 promocja literatury o polskich symbolach narodowych; 

 znajomość symboli szkolnych i ceremoniału szkolnego; 

 wskazanie zasad używania symboli państwowych i szkolnych podczas uroczystości; 

 wychowanie obywatelskie i patriotyczne z wykorzystaniem publikacji drukowanych i elektronicznych; 

 popularyzowanie ważnych wydarzeń historycznych, patriotycznych, państwowych: Dnia Flagi Rzeczpospolitej Polskiej 

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

przez Polskę 11 listopada 1918 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 wszystkich środowisk powiatu tarnowskiego i gminy Zakliczyn, w tym młodzieży szkolnej. 

 

IV. Uczestnicy 

 

1. Uczestnikami Turnieju są uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych: 

 poczet sztandarowy - trzyosobowy skład z uczniów w pełnym wyposażeniu (sztandar wraz                   

z insygniami szkoły); 

 konkurs wiedzy – maksymalnie trzech uczniów reprezentujących daną szkołę. 

2. W Turnieju mogą brać udział tylko uczniowie szkół ponadpodstawowych z powiatu tarnowskiego                

i uczniowie szkół podstawowych gminy Zakliczyn. 
 

 

V. Forma Turnieju 
 

1. Turniej odbędzie się na dwóch poziomach:  

 konkursu wiedzy w którym każdy uczeń indywidualnie wypełnia test pisemny z wiedzy o 

narodowych i  państwowych symbolach Polski, symbolach szkoły i zasad stosowania 

ceremoniału szkolnego; 

 współzawodnictwo z prezentacji pocztów sztandarowych, znajomości musztry i ceremoniału 

szkolnego. 

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

części.  



3. W konkursie wiedzy uczestnicy startują indywidualnie. W prezentacji pocztów sztandarowych szkoły 

startują w zespołach trzyosobowych.  

4. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 marca 2023 r. 

 

VI. Termin, miejsce Turnieju i nagrody 

 

1. 20 kwietnia 2023 r. o godzinie 10:00 odbędzie się konkurs wiedzy w formie pisemnego testu* w 

Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Józefa Piłsudskiego w Zakliczynie dla uczniów: 

 szkół podstawowych klasy 6 do 8   

 szkół ponadpodstawowych  klasy 1 do 4 Technika, 1 do 3 Licea, 1 do 3 Branżowe 
   *Czas trwania testu konkursowego jest przez organizatora określony i wynosi 45 minut + 15 minut na sprawy organizacyjne. 

Test będzie się składał z dwóch grup pytań zamkniętych i otwartych krótkiej odpowiedzi. 

                  Opiekę nad uczniami w trakcie pisemnego testu pełnić będzie zespół nadzorujący wyznaczony przez organizatora. 

 

2. 11 maja 2023 r. o godzinie 10:00 odbędzie się współzawodnictwo z prezentacji pocztów 

sztandarowych, znajomości musztry i ceremoniału szkolnego w widowiskowej sali Ratusza - Centrum 

Kultury w Zakliczynie. 

3. Wyniki w obu kategoriach turnieju zostaną przesłane do szkół i opublikowane na stronie internetowej 

organizatora.  

4. Wręczenie pamiątkowych dyplomów dla uczestników  Międzyszkolnego Turnieju Pocztów 

Sztandarowych odbędzie się bezpośrednio po rywalizacji w obu kategoriach konkursu. 

5. Uroczyste wręczenie nagród zwycięzcom w obu kategoriach Międzyszkolnego Turnieju Pocztów 

Sztandarowych Powiatu Tarnowskiego i Gminy Zakliczyn nastąpi podczas Gali Oświatowej                                  

w Zakliczynie. O miejscu i dacie tej uroczystości zwycięzcy i ich opiekunowie zostaną poinformowani.         

Wszyscy uczestnicy zobowiązani są przybyć co najmniej 30 min. przed rozpoczęciem turnieju. 

 

VII. Jury i ocena zadań konkursowych 
 

1. Organizatorzy powołują skład jury w obu kategoriach turnieju.   

2. Decyzje komisji oceniającej są nieodwołalne.     

3. Regulamin turnieju i jego wyniki będą opublikowane na stronie internetowej organizatora oraz zostaną 

rozesłane do szkół drogą elektroniczną. 

4. Przystępujący do konkursu uczestnik akceptuje postanowienia powyższego Regulaminu. 

 

 
 

VIII  Literatura  
 

Uczestnicy przygotowują się do Turnieju korzystając z następującej literatury: 
 

Szkoły podstawowe: 
Ogólna wiedza podręcznikowa zakres podstawowy oraz: 

 

1. Mini przewodnik „Biało – czerwona”. Alfred Znamierowski ekspert w dziedzinie weksylologii, członek Polskiego 

Towarzystwa Heraldycznego i Komisji Heraldycznej.  Warszawa 2018. Broszura dostępna na stronie:www.gov.pl 

web/mswia/miniprzewodnik-bialo-czerwona 

2. Broszura Hymn Polski. Przemysław Rey i Małgorzata Gańska. Warszawa 217. Dostępna na stronie: 

https://www.gov.pl/web/kppsp-aleksandrow-kujawski/broszura---hymn-polski. 

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

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

5. Polskie symbole narodowe. Witold Lisowski. Wydaw. Fundacja Grobu Nieznanego Żołnierza. 

7. Poczet sztandarowy. Poradnik. Fundacja Wspierania Obronności i Bezpieczeństwa Firmare Life 4, Stargard 2019.  

 

 



Szkoły ponadpodstawowe: 
Ogólna wiedza podręcznikowa zakres podstawowy oraz:                                                                                                                         

 

1. Mini przewodnik „Biało – czerwona”. Alfred Znamierowski ekspert w dziedzinie weksylologii, członek Polskiego 

Towarzystwa Heraldycznego i Komisji Heraldycznej. Warszawa 2018. Broszura dostępna na stronie:www.gov.pl 

web/mswia/miniprzewodnik-bialo-czerwona 

2. Broszura Hymn Polski. Przemysław Rey i Małgorzata Gańska. Warszawa 217. Dostępna na stronie: 

https://www.gov.pl/web/kppsp-aleksandrow-kujawski/broszura---hymn-polski. 

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

4. Polskie symbole narodowe. Marek Borucki. Wydaw. MADA 2006. 

5. Polskie symbole narodowe. Witold Lisowski. Wydaw. Fundacja Grobu Nieznanego Żołnierza. 

7. Poczet sztandarowy. Poradnik. Fundacja Wspierania Obronności i Bezpieczeństwa Firmare Life 4. Stargard 2019.  

 

8. Heraldyka i weksylologia. Alfred Znamierowski. Wydaw. Arkady. s. 109-110, 299-300, 396-398. 

 
 

IX. Zgłoszenia do Turnieju 
 

1. Zgłoszenia uczestników prosimy nadsyłać na kartach uczestnictwa pocztą elektroniczną na adres zsz-

zakliczyn@wp.pl lub faksem do 30 marca 2023 roku.  

2. Informacje dotyczące Turnieju regulamin, karta zgłoszenia dostępna od 17.03.2023 r. na stronie: 

http://www.biblioteka.zsp-zakliczyn 
3. Adres szkoły: Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. J. Piłsudskiego w Zakliczynie ul. Grabina 57, 32-840 

Zakliczyn Tel./fax: (014) 6653409 
 

Szczegółowych informacji dotyczących turnieju udziela                                                                                  

mgr Maria Soska  tel. (014) 6653409 e-mail: bibliotekaszkolna57@gmail.com 

X Postanowienia końcowe 

Ostateczne interpretacje i zmiany niniejszego regulaminu należą do Organizatorów. 
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