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II Ogólnopolski Turniej Gwiaździstej Eskadry –
zgłoszenia do 28 lutego 2019

 

101 lat temu miał miejsce pierwszy lot samolotu wojskowego z polskimi barwami.
Dziś chcemy przypomnieć bohaterów polskiego lotnictwa.

Zapraszamy
młodzież z całej Polski

do turnieju Gwiaździstej Eskadry,

od marca do czerwca 2019 r.

Zbierzcie 3-osobową drużynę, znajdźcie opiekuna – nauczyciela, który jest równie jak
wy zakręcony na punkcie lotnictwa, i zagrajcie z nami w gry:

303. Bitwa o Anglię,  111. Alarm dla Warszawy,  7. W obronie Lwowa 

ZGŁOSZENIA DO 28 LUTEGO 2019 r.

wypełnijcie formularz i prześlijcie go na jeden z podanych poniżej adresów mailowych.

W powietrzu trzeba podejmować szybkie decyzje!

BĄDŹCIE GOTOWI !!!

https://pamiec.pl/pa/edukacja/materialy-edukacyjne-i/gry/303/9609,Gra-303.html
https://pamiec.pl/pa/edukacja/materialy-edukacyjne-i/gry/111/12634,111-Alarm-dla-Warszawy.html
https://pamiec.pl/pa/edukacja/materialy-edukacyjne-i/gry/7-w-obronie-lwowa/14615,7-W-obronie-Lwowa.html


Regionalne  turnieje w marcu i kwietniu 2019 r.

WIELKI FINAŁ

10–12 czerwca 2019 w Dęblinie, stolicy polskiego lotnictwa.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody i... przygoda życia

Razem pracujecie na wynik Waszej drużyny ale każdy z Was gra osobno w jedną z gier.
Poznajcie je dobrze, gdyż na końcu możecie otrzymać tytuł Wielkiego Mistrza w:

303. Bitwa o Anglię, 111. Alarm dla Warszawy lub 7. W obronie Lwowa.

Każda szkoła może zgłosić 3 drużyny w jednej kategorii wiekowej. Drużyny, które zajmą I, II
i III miejsce w regionalnych rozgrywkach, dostają się do WIELKIEGO FIANŁU. Ale bez obaw,

mamy jeszcze do rozdania tzw. dzikie karty. Tam, gdzie zgłoszeń będzie bardzo dużo,
przydzielimy miejsca w Wielkim Finale dodatkowym drużynom. Może się wiec okazać, iż

nawet jak zajmiecie V czy VI miejsce w regionie, to zaprosimy Was do DĘBLINA.

linki i pliki poniżej do pobrania:

Instrukcja do gry 303

Instrukcja do gry 111

Instrukcja do gry 7

Wersja online gry 303: http://pamiec.pl/ftp/303/index.php

Formularz zgłoszeniowy
Obowiązek informacyjny (RODO)

który należy przesłać na jeden z podanych maili, tam gdzie jest Wam bliżej:

Miasto Termin turnieju e-mail
Gdańsk  daniel.sieczkowski@ipn.gov.pl

Bydgoszcz  piotr.wiejak@ipn.gov.pl
Szczecin  mateusz.lipko@ipn.gov.pl
Poznań  witold.sobocki@ipn.gov.pl

Łódź  bartlomiej.kluska@ipn.gov.pl
Kraków  dariusz.gorajczyk@ipn.gov.pl

Rzeszów-Ropczyce  maciej.redziniak@ipn.gov.pl
Lublin  adrian.lesiakowski@ipn.gov.pl

Białystok  krzysztof.jodczyk@ipn.gov.pl

Ogólnopolski koordynator projektu
dr Mateusz Marek

mateusz.marek@inp.gov.pl

link do poprzedniej edycji 

http://ipn.gov.pl/download/1/235093/303Instrukcjawz16web.pdf
http://ipn.gov.pl/download/1/235090/111instrukcjaweb.pdf
http://ipn.gov.pl/download/1/235096/7instrukcjaPL.pdf
https://pamiec.pl/ftp/303/index.php
http://ipn.gov.pl/download/1/235054/formularzzgloszeniowyGE.docx
http://ipn.gov.pl/download/1/235063/obowiazekinformacyjnyRODO.rtf
https://ipn.gov.pl/pl/edukacja-1/projekty-edukacyjne/54547,Final-pierwszego-Ogolnopolskiego-Turnieju-Gwiazdzistej-Eskadry.html



