Załącznik
do zarządzenia nr 85 /2018
Prezydenta Miasta Tarnowa
z dnia 19 marca 2018 r.
REGULAMIN
III edycji ogólnopolskiego trzyetapowego otwartego Konkursu wiedzy o Tarnowie
pn. „Znam Tarnów - wielki test wiedzy o mieście 2018 r. – Obchody 100 – lecia Odzyskania
Niepodległości”
§ 1.
Cele Konkursu
Celem ogólnopolskiego trzyetapowego otwartego Konkursu wiedzy o Tarnowie pn. „Znam Tarnów wielki test wiedzy o mieście 2018 r.. – Obchody 100 – lecia Odzyskania Niepodległości”, zwanego
dalej „Konkursem” jest popularyzowanie wiedzy o bogatej historii, tradycji, kulturze i współczesności
Tarnowa. Ideą przedsięwzięcia jest budowanie społecznej tożsamości tarnowian i wzmacnianie
poczucia więzi mieszkańców z rodzinnym miastem, a także promowanie marki Tarnów. Zdobywanie
wiedzy o swojej Małej Ojczyźnie, znajomość bogatej historii miasta pozwala na nie spojrzeć z innej
perspektywy i daje powody do dumy. Na stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości, Tarnów,
który jako pierwszy wybił się na niepodległość, jest doskonałym tematem do takiej szlachetnej
rywalizacji. Tegoroczna edycja konkursu poświęcona jest w szczególności drogom Tarnowa do
niepodległości oraz historii miasta w pierwszych dekadach niepodległej Rzeczypospolitej.
§ 2. Współorganizatorzy Konkursu
Współorganizatorami Konkursu są:
1) Gmina Miasta Tarnowa – Urząd Miasta Tarnowa, ul. Mickiewicza 2, 33-100 Tarnów.
2) Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z.o.o w Tarnowie, ul. Okrężna 9, 33-100
Tarnów,
3) Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o. w Tarnowie, ul. Komunalna 31, 33-100
Tarnów,
4) Tarnowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., ul. Graniczna 8A, 33-100
Tarnów,
5) Tarnowski Klaster Przemysłowy S.A., ul. Juliusza Słowackiego 12, 33-100 Tarnów,
6) Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Sienna 4, 33-100 Tarnów.
§ 3.
Termin i miejsce Konkursu
1. Konkurs ma charakter ogólnopolski i jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych.
2. Konkurs składa się z trzech etapów. Wszystkie etapy Konkursu zostaną przeprowadzone w dniu
24 kwietnia 2018 r. od godziny 17.00 w Sali Lustrzanej w Tarnowie przy ul. Wałowej 10
(miejsce Konkursu).
3. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w dniu jego przeprowadzenia.
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§ 4.
Warunki uczestnictwa w Konkursie
1. Z zastrzeżeniem ust. 2 w Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna, przy czym
w Konkursie można wziąć udział wyłącznie osobiście.
2. Osoby niepełnoletnie, w tym uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych lub osoby
nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie za
pisemną zgodą przedstawiciela ustawowego lub opiekuna. Treść zgody określa załącznik nr 2 do
Regulaminu.
3. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Wydziału Komunikacji Społecznej Urzędu
Miasta Tarnowa oraz członkowie Jury Konkursowego.
4. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest zgłoszenie się do udziału poprzez dostarczenie
wypełnionego i podpisanego przez zainteresowanego formularza zgłoszeniowego, którego wzór
stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. W przypadku osób, o których mowa w ust. 2 do
formularza zgłoszeniowego należy dołączyć pisemną zgodę przedstawiciela ustawowego lub
opiekuna.
5. Zgłoszenia do udziału w Konkursie należy dokonać:
1) na piśmie składając wypełniony formularz zgłoszeniowy osobiście w Wydziale Komunikacji
Społecznej przy Rynek 7 w Tarnowie, pok. 11, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 15.00 lub
2) za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyłając skan/ zdjęcie wypełnionego pisemnie
formularza zgłoszeniowego na adres konkurs@umt.tarnow.pl, a w przypadku osób, o których
mowa w ust. 2, dołączając także skan zgody podpisanej przez przedstawiciela ustawowego lub
opiekuna.
6. Termin składania zgłoszeń do udziału w Konkursie upływa w dniu 18 kwietnia 2018 r.
(środa). O dochowaniu terminu decyduje chwila wpływu kompletnego formularza
zgłoszeniowego, zgodnie z ust. 5.
7. Współorganizatorzy zaproszą do udziału w Konkursie wyłącznie osoby, które w terminie
wskazanym w ust. 6 dokonają prawidłowego zgłoszenia. Osoby te stają się Uczestnikami
Konkursu, zwanymi dalej „Uczestnikami”.
8. Współorganizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zgłoszenia do udziału w Konkursie, które
nie dotarły w terminie, o którym mowa w ust. 6, z przyczyn od nich niezależnych, np. wskutek
awarii łączy internetowych, itp.
9. Zgłoszenia nieczytelne, niekompletne, niespełniające któregokolwiek z warunków określonych w
ust. 4 i 5 lub zawierające nieprawdziwe dane albo niezłożone na formularzu zgłoszeniowym,
podlegają odrzuceniu bez wzywania do ich uzupełnienia, a osoby je składające nie stają się
Uczestnikami.
10. Złożenie zgłoszenia do udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika
warunków Regulaminu.
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§ 5.
I Etap Konkursu
1. Uczestnicy są zobowiązani do obecności w dniu 24 kwietnia 2018 r. w miejscu Konkursu
najpóźniej o godz. 16.30. Stawienie się Uczestnika po rozpoczęciu Konkursu, bez względu na
przyczynę, uważa się za odstąpienie od udziału w Konkursie.
2. Każdy Uczestnik potwierdza swoja obecność poprzez podpisanie listy obecności jednocześnie
otrzymując kolejny numer porządkowy przypisany w kolejności alfabetycznej do nazwiska
danego Uczestnika.
3. Każdy formularz testu oraz karta odpowiedzi są kodowane numerem nadanym Użytkownikowi
w sposób opisany w ust. 2. Numer ten Użytkownik zobowiązany jest wpisywać na formularzach
testów oraz kartach odpowiedzi otrzymanych w I i II etapie Konkursu. Wpisanie przez
Uczestnika danych osobowych (imienia czy nazwiska) na formularzu testu lub karcie odpowiedzi
stanowi dla Jury Konkursowego podstawę do zdyskwalifikowania tego Uczestnika z udziału
w Konkursie bez prawa odwołania.
4. Etap I Konkursu polega na rozwiązaniu przez każdego Uczestnika jednakowego testu
opracowanego na formularzu. Każdy formularz testu składa się z zestawu 100 pytań
przygotowanych wcześniej przez członków Jury Konkursowego, zawierających po trzy
propozycje odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Uczestnik może wybrać tylko
jedną odpowiedź, którą zaznacza na załączonej do formularza testu karcie odpowiedzi poprzez
postawienie znaku X.
5. Odpowiedzi na pytania zawarte na formularzu testu oceniane będą przez Jury Konkursowe na
podstawie opracowanego wcześniej klucza poprawnych odpowiedzi. Za każdą prawidłową
odpowiedź Uczestnik uzyskuje 1 punkt.
6. Czas na rozwiązanie testu dla wszystkich Uczestników rozpoczyna się w tym samym momencie
i wynosi 45 minut.
7. W trakcie trwania testu zabronione jest wychodzenie przez Uczestnika z pomieszczenia,
korzystanie z jakiekolwiek pomocy innej osoby, posługiwanie się materiałami pisemnymi lub
urządzeniami służącymi do przekazu lub odbioru informacji, itp. W przypadku złamania tego
zakazu Jury Konkursowe zdyskwalifikuje Uczestnika z udziału w Konkursie w trybie
natychmiastowym bez prawa odwołania.
8. Po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązanie testu Jury Konkursowe zbiera od Uczestników
wypełnione formularze testu wraz z kartami odpowiedzi, a następnie dokonuje ich sprawdzenia i
zlicza punkty uzyskane przez każdego z Uczestników. W dalszej kolejności członek Jury
Konkursowe publicznie ogłasza wyniki I Etapu Konkursu podając imiona i nazwiska
Uczestników, którzy przechodzą do II etapu.
9. Do udziału w II etapie Konkursu przechodzą Uczestnicy, którzy w I etapie Konkursu uzyskali
10 najwyżej punktowanych wyników.
§ 6.
II Etap Konkursu
1. Etap II Konkursu polega na rozwiązaniu przez każdego z Uczestnika jednakowego testu
opracowanego na formularzu. Każdy formularz testu składa się z zestawu 15 pytań
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przygotowanych wcześniej przez członków Jury Konkursowego, zawierających po trzy
propozycje odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Uczestnik może wybrać tylko
jedną odpowiedź, którą zaznacza na załączonej do formularza testu karcie odpowiedzi poprzez
postawienie znaku X.
Czas na rozwiązanie testu dla wszystkich Uczestników rozpoczyna się w tym samym momencie
i wynosi 10 minut.
Odpowiedzi na pytania zawarte na formularzu testu oceniane będą przez Jury Konkursowe na
podstawie opracowanego wcześniej klucza poprawnych odpowiedzi. Za każdą prawidłową
odpowiedź Uczestnik uzyskuje 1 punkt.
W trakcie trwania testu zabronione jest wychodzenie przez Uczestnika z pomieszczenia,
korzystanie z jakiekolwiek pomocy innej osoby, posługiwanie się materiałami pisemnymi lub
urządzeniami służącymi do przekazu lub odbioru informacji, itp. W przypadku złamania tego
zakazu Jury Konkursowe zdyskwalifikuje Uczestnika z udziału w Konkursie w trybie
natychmiastowym bez prawa odwołania.
Po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązanie testu Jury Konkursowe zbiera od Uczestników
wypełnione formularze testu wraz z kartą odpowiedzi, dokonuje ich sprawdzenia i zlicza punkty
uzyskane przez każdego z Uczestników w II etapie i dolicza je do punktów uzyskanych przez
niego w I, po czym członek Jury Konkursowego publicznie ogłasza wyniki II Etapu Konkursu
podając imiona i nazwiska Uczestników, którzy przechodzą do III etapu.
Do udziału w III etapie Konkursu przechodzą Uczestnicy, którzy łącznie w I i II etapie Konkursu
uzyskali 5 najwyżej punktowanych wyników.
§ 7.
III Etap Konkursu

1. W III etapie Konkursu każdy Uczestnik indywidualnie, w kolejności alfabetycznej według
nazwiska, losuje kartkę z numerem zestawu zawierającego trzy pytania przygotowane wcześniej
przez członków Jury Konkursowego zawierających po trzy propozycje odpowiedzi (a, b i c) dla
każdego z pytań, z których tylko jedna jest prawidłowa.
2. Następnie Uczestnik odczytuje na głos numer wylosowanego zestawu pytań.
3. Prowadzący Konkurs odczytuje publicznie pierwsze z pytań zawartych w wylosowanym przez
Uczestnika zestawie wraz propozycjami odpowiedzi (a, b i c,), a następnie Uczestnik wskazuje
ustnie odpowiedź, którą uważa za prawidłową (a, b, lub c). Czas na udzielenie przez Uczestnika
odpowiedzi na pierwsze z pytań zawartych w wylosowanym zestawie wynosi 15 sekund licząc
od momentu zakończenia odczytywania przez prowadzącego Konkurs ostatniej z propozycji
odpowiedzi na to pytanie (a, b i c).
4. Procedurę opisana w ust. 3 powtarza się przy pytaniu drugim i trzecim z wylosowanego zestawu.
5. Odpowiedzi na udzielone przez Uczestnika pytania oceniane będą przez Jury Konkursowe na
podstawie przygotowanego wcześniej przez członków Jury Konkursowego klucza poprawnych
odpowiedzi.
6. Za każdą prawidłową odpowiedź na pytanie z wylosowanego zestawu trzech pytań Uczestnik
uzyskuje 5 punktów. W razie braku odpowiedzi na pytanie w wyznaczonym czasie lub udzielnie
odpowiedzi nieprawidłowej Uczestnik otrzymuje 0 punktów.
7. Po udzieleniu odpowiedzi przez wszystkich Uczestników biorących udział w III etapie Konkursu
Jury Konkursowe dokonuje zliczenia punktów uzyskanych przez każdego z Uczestników w III
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etapie i dolicza je do punktów uzyskanych przez niego w etapach I i II, po czym członek Jury
Konkursowego publicznie ogłasza wyniki III etapu.

§ 8.
Wyniki Konkursu
1. O zwycięstwie w Konkursie decyduje największa łączna liczba punktów uzyskanych przez
Uczestnika w I, II i III etapie Konkursu. W przypadku, gdy dwóch lub więcej Uczestników
uzyska taki sam łączny najwyższy wynik ze wszystkich etapów Konkursu, zwycięzców Konkursu
może być więcej niż jeden.
2. Laureatami Konkursu jest czterech Uczestników, którzy zdobędą największą łączną liczbę
punktów w I, II i III etapie Konkursu.
3. Jury Konkursowe publicznie ogłasza wyniki całego Konkursu podając imiona i nazwiska
laureatów Konkursu w kolejności od najniższego do najwyższego miejsca.
§ 9.
Nagrody pieniężne i wyróżnienia w Konkursie
1. Łączna wartość puli nagród pieniężnych wynosi 15.000 zł brutto i stanowi górną granicę
odpowiedzialności finansowej Współorganizatorów w Konkursie.
2. Z zastrzeżeniem ust. 8, laureatom Konkursu zostaną przyznane następujące nagrody pieniężne:
1) za zajęcie I miejsca – 6000 zł brutto,
2) za zajęcie II miejsca – 5000 zł brutto,
3) za zajęcie III miejsca – 4000 zł brutto.
3. Pozostałym finalistom – Uczestnikom III etapu Konkursu zostaną przyznane wyróżnienia
w postaci dyplomów i nagród książkowych.
4. Z kwoty przyznanych nagród pieniężnych, o których mowa w ust. 2 zostanie potrącony podatek
dochodowy stosownie do obowiązujących przepisów.
5. Nagrody pieniężne zostaną wypłacone w terminie 14 dni od publicznego ogłoszenia wyników
Konkursu. W przypadku przyznania nagrody pieniężnej osobie niepełnoletniej lub
nieposiadającej pełnej zdolność do czynności prawnych osobą uprawnioną do odbioru nagrody
jest jej przedstawiciel ustawowy lub opiekun.
6. Laureatom, którym zostaną w Konkursie przyznane nagrody pieniężne nie przysługuje
uprawnienie do przeniesienia swoich praw związanych z wygraną na inne osoby.
7. Uczestnik Konkursu może otrzymać tylko jedną nagrodę pieniężną.
8. W przypadku, gdy największą łączną liczbę punktów zdobędzie więcej niż jeden Uczestnik lub
gdy jeden Uczestnik będzie uprawniony do nagrody pieniężnej, o których mowa w ust. 2, za
zajęcie w Konkursie I, II lub III miejsca, Współorganizatorzy zastrzegają sobie:
1) prawo do innego podziału nagród pieniężnych,
2) nieprzyznania jednej lub kilku nagród pieniężnych,
3) do zakończenia Konkursu bez przyznania nagród pieniężnych.
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§ 10.
Jury Konkursowe
1. Przygotowania pytań w Konkursie, oceny prawidłowości udzielonych przez Uczestników
odpowiedzi na pytania, ogłoszeń wyników każdego z etapów Konkursu oraz wyboru i ogłoszenia
zwycięzców i laureatów Konkursu dokonuje Jury Konkursowe.
2. Jury Konkursowe działa na zasadach określonych w Regulaminie, a jego decyzje są ostateczne i
nie przysługuje od nich odwołanie.
3. Jury Konkursowe ma prawo do dokonywania wiążącej wykładni Regulaminu oraz rozstrzygania
sytuacji, których Regulamin nie przewiduje.
§ 11.
Postanowienia końcowe
1. Wszystkie pytania i odpowiedzi przygotowane przez członków Jury Konkursowego na potrzeby
Konkursu opracowane zostały w oparciu o literaturę wskazaną w załączniku nr 3 do Regulaminu
i wszelkie kwestie sporne w Konkursie będą rozstrzygane na jej podstawie.
2. Współorganizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany Regulaminu oraz do przerwania,
zawieszenia lub zmiany terminu Konkursu, z ważnych powodów.
3. Współorganizatorzy zastrzegają sobie prawo do rejestrowania, w tym fotografowania,
nagrywania, filmowania, bezpośredniej transmisji przebiegu Konkursu oraz do wykorzystania tak
utrwalonego materiału w zakresie i celach związanych z przeprowadzeniem oraz promocją
Konkursu.
4. Uczestnicy przesyłając zgłoszenie do udziału w Konkursie potwierdzają, że zapoznali się z treścią
Regulaminu i akceptują jego postanowienia.
5. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza, że Uczestnik:
1) wyraża zgodę na utrwalenie jego wizerunku w trakcie Konkursu oraz na jego
bezterminowe wykorzystywanie przez Współorganizatorów w zakresie i celach
określonych w Regulaminie a związanych z przeprowadzeniem Konkursu, a w
szczególności w celu promocji Konkursu. Zgoda Uczestnika obejmuje w szczególności
takie formy publikacji wizerunku jak: udostępnienie na stronie internetowej
www.tarnow.pl i zamieszczenie na rozpowszechnianych materiałach dotyczących
Konkursu,
2) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu
zgłoszeniowym, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych, w zakresie i celach określonych w Regulaminie, a związanych z
przeprowadzeniem Konkursu, w szczególności w celu komunikowania się
z Uczestnikami, wydania nagród pieniężnych i wyróżnień oraz promocji Konkursu.
Współorganizatorzy są również bezterminowo uprawnieni do publikowania na stronie
www.tarnow.pl oraz w innych mediach imion oraz nazwisk laureatów Konkursu.
3) oświadcza, iż przyjmują do wiadomości, że podanie w formularzu zgłoszeniowym danych
osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa w Konkursie i jego
przeprowadzenia, a ich niepodanie oznacza rezygnację z uczestnictwa w Konkursie,
4) oświadcza, iż został poinformowany, że administratorami danych osobowych podanych
w formularzu zgłoszeniowym są Współorganizatorzy Konkursu wskazani w § 2
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Regulaminu, oraz że ma prawo kontroli przetwarzania danych osobowych, które go
dotyczą, wglądu do treści tych danych oraz do ich poprawiania.
6. Informacje na temat zasad i przebiegu Konkursu można uzyskać za pośrednictwem adresu e-mail:
m.bilik@umt.tarnow.pl.
7. Regulamin będzie dostępny do publicznej wiadomości na stronie internetowej: www.tarnow.pl
przez cały czas trwania Konkursu.
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
do III edycji Konkursu wiedzy o Tarnowie
pn. „Znam Tarnów - wielki test wiedzy o mieście 2018 r. – Obchody 100 – lecia Odzyskania
Niepodległości”
Imię i nazwisko Uczestnika: __________________________________________________________________
Adres zamieszkania Uczestnika: ________________________________________________________________
Adres poczty elektronicznej: _____________@______________, nr telefonu Uczestnika: _________________
Nazwa szkoły:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
(w przypadku uczestnika – ucznia szkoły gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej)
Oświadczam, że:
1. zapoznałem się z Regulaminem III edycji ogólnopolskiego trzyetapowego otwartego Konkursu wiedzy
o Tarnowie pn. „Znam Tarnów - wielki test wiedzy o mieście 2018 r. – Obchody 100 – lecia Odzyskania
Niepodległości” i akceptuję jego warunki,
2. potwierdzam, że spełniam warunki Regulaminu uprawniające mnie do udziału w Konkursie,
3. zostałem poinformowany, że z kwot przyznanych w Konkursie nagród pieniężnych zostanie potrącony
podatek dochodowy stosownie do obowiązujących przepisów,
4. wyrażam zgodę na utrwalenie mojego wizerunku w trakcie Konkursu oraz na jego bezterminowe
wykorzystywanie przez Współorganizatorów w zakresie i celach określonych w Regulaminie, a związanych
z przeprowadzeniem Konkursu, a w szczególności w celu promocji Konkursu. Zgoda ta obejmuje
w szczególności takie formy publikacji mojego wizerunku jak: udostępnienie na stronie internetowej
www.tarnow.pl i zamieszczenie na materiałach dotyczących Konkursu,
5. przyjmuję do wiadomości, że podanie w niniejszym formularzu zgłoszeniowym danych osobowych jest
dobrowolne, jednak niezbędne do Uczestnictwa w Konkursie i jego przeprowadzenia, a ich niepodanie
oznacza moją rezygnację z uczestnictwa w Konkursie,
6. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w niniejszym formularzu
zgłoszeniowym, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r.
poz. 922 z późn. zm.) w zakresie i celach określonych w Regulaminie, a związanych z przeprowadzeniem
Konkursu, w szczególności w celu komunikowania się, wydania nagród pieniężnych i wyróżnień oraz
promocji Konkursu. Upoważniam bezterminowo Współorganizatorów do publikowania na stronie
www.tarnow.pl oraz w innych mediach mojego imienia i nazwiska, w przypadku gdy zostanę laureatem
Konkursu.
7. zostałem poinformowany, że administratorem moich danych osobowych przekazanych w niniejszym
formularzu zgłoszeniowym, są wskazani w Regulaminie Współorganizatorzy Konkursu, oraz że przysługuje
mi prawo kontroli przetwarzania tych danych osobowych, wglądu do ich treści oraz do ich poprawiania.
Załącznik: zgoda (lub jej skan) popisana przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna uczestnika
(jeśli dotyczy)
………………..………….……………
……………………………………………….
Miejscowość i data
Czytelny podpis Uczestnika

Zarządzenie Nr 85/2018 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie III edycji konkursu
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Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu

ZGODA PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO LUB OPIEKUNA
NA UCZESTNICTWO W KONKURSIE 1

Wyrażam zgodę na uczestnictwo w III edycji Konkursu wiedzy o Tarnowie pn. „Znam
Tarnów - wielki test wiedzy o mieście 2018 r.– Obchody 100 – lecia Odzyskania Niepodległości”,
przez niepełnoletniego/nieposiadającego pełnej zdolności do czynności prawnych
______________________________________________________________________________
(imię i nazwisko)
którego/której jestem przedstawicielem ustawowym/opiekunem, oraz na przyjęcie przez ww. osobę
praw i obowiązków wynikających z Regulaminu ww. Konkursu.
Oświadczam,

iż

zapoznałem/zapoznałam

się

z

Regulaminem

ww.

Konkursu

i akceptuję jego warunki.

……………………….….……
Miejscowość i data
……………………………………….
Czytelny podpis
przedstawiciela ustawowego /opiekuna Uczestnika

W przypadku zgłoszenia do udziału w Konkursie dokonywanego za pośrednictwem poczty elektronicznej należy dołączyć
skan niniejszej zgody podpisanej przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna.
1
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Załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu

Literatura:
1. K. Bańburski, J. Kozioł, Wielka Wojna. Tarnów Gorlice 1915, Tarnów 2005.
2. P. Filip, Poczet burmistrzów Tarnowa, Tarnów 2010.
3. R. Frodyma, Cmentarze wojenne z I wojny światowej na Ziemi Tarnowskiej. Przewodnik
Turystyczny, Krosno 2006.
4. M. Głuszek, K. Moskal, Stolica diecezji. Architektura sakralna Tarnowa, Tarnów 2010.
5. E. Juśko, M. Małozięć, 5. Pułk Strzelców Konnych. Historia – tradycja – pamięć, Tarnów 2008.
6. F. Molnar, Galicja 1914-1915. Zapiski korespondenta wojennego, Warszawa 2011.
7. S. Potępa, Złota era Tarnowa, Tarnów 1998.
8. F. Szewczyk, Tarnów podczas inwazji rosyjskiej od 10 listopada 1914 r. do 5 maja 1915 r., Tarnów
1932.
9. M. Szewczyk, Tarnowskie gniazdo. Historia i współczesność Towarzystwa Gimnastycznego
„Sokół” w Tarnowie, Tarnów 2000.
10. R. Włodek, 100 lat Marzenia. Historia kina w Tarnowie, Tarnów 2013.
11. Generałowie Wojska Polskiego, synowie Ziemi Tarnowskiej (1918-1945), red. E. Juśko, Tarnów
2007.
12. 16. Pułk Piechoty Ziemi Tarnowskiej. Historia – tradycja – pamięć, pod red. E. Juśko, Tarnów
2007.
13. Tarnów w czasach burmistrza Tadeusza Tertila, pod red. Paweł Juśko, Tarnów 2007.
14. Ojczyznę wolną racz nam wrócić Panie… Zeszyt metodyczny nr 71, pod red. Paweł Juśko, Tarnów
2008.
15. Tarnów. Dzieje miasta i regionu. T. 2, pod red.. F. Kiryk , Z. Ruta, Tarnów 1987.
16. Encyklopedia Tarnowa, red. Andrzej Niedojadło, Tarnów 2010.
17. Park miejski w Tarnowie zwany ogrodem strzeleckim, pod red. S. Potępa, Tarnów 1976.
18. Tarnów międzywojenny. Kronika 1918-1939, pod red. S. Potępa, Tarnów 1982.
19. Tarnów. Wybór tekstów, pod red. S. Potępa, Tarnów 1987.
20. Tarnów. Wielki przewodnik, t. 7. Zawale, pod red. S. Potępa, Tarnów 2000.
21. Generałowie ziemi tarnowskiej, Zeszyt Metodyczny nr 63 SCE, Tarnów 2007.
22. Rocznik Tarnowski, Tarnów 2006.
23. Tarnowskie drogi do niepodległości*, Tarnów 1989.
24. Zeszyty Tarnowskie, Tarnów 1972.
25. Zeszyty Tarnowskie, Tarnów 1974.
*materiały z sesji popularno-naukowej wydane przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Tarnowskiej

Zarządzenie Nr 85/2018 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie III edycji konkursu
wiedzy o Tarnowie p.n. „Znam Tarnów - wielki test wiedzy o mieście 2018 r.”.

