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Internetowy konkurs „Krok ku wolności. Protesty robotnicze
w czerwcu 1976 r.”
25 czerwca 1976 roku w Radomiu rozpoczęły się strajki nazwane "Radomskim
Czerwcem". Była to największa fala protestacyjna w ramach znamiennego w
skutkach Czerwca '76. Z tej okazji przygotowaliśmy dla Was kolejny Quizz.

Aby wziąć udział w konkursie należy:
zapoznać się z wystawą elementarną IPN Krok ku wolności. Protesty robotnicze w
czerwcu 1976 r.
pobrać darmową aplikację quizizz lub zalogować się na stronie joinmyquiz.com
wpisać kod doręczenia, który zostanie opublikowany w dniu 25.06.2021 r.

Kod doręczenia: 2962 2790

https://edukacja.ipn.gov.pl/edu/wystawy/wystawy-elementarne/81984,Krok-ku-wolnosci-Protesty-robotnicze-w-czerwcu-1976-r.html
https://edukacja.ipn.gov.pl/edu/wystawy/wystawy-elementarne/81984,Krok-ku-wolnosci-Protesty-robotnicze-w-czerwcu-1976-r.html
https://quizizz.com/join


jako "Twoja nazwa na platformie quizizz" należy wpisać swój adres e-mail
gra będzie aktywna od 29 czerwca 2021 do 6 lipca 2021 r.do godz. 16.00.

Organizator przewiduje przyznanie atrakcyjnych nagród rzeczowych sponsorowanych przez:

Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie
Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Lublinie

Nagrodą za zajęcie I-go miejsca jest moneta okolicznościowa z serii Odkryj Polskę – Brama
Żuraw w Gdańsku o nominale 5 zł ufundowana przez Narodowy Bank Polski Oddział
Okręgowy w Lublinie (zał. 1 regulaminu) oraz gry i publikacje ufundowane przez Instytut
Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie.

 

 

Nagrodą za zajęcie II-go miejsca są gry i publikacje ufundowane przez Instytut Pamięci
Narodowej Oddział w Lublinie.

Nagrodą za zajęcie III-go są gry i publikacje ufundowane przez Instytut Pamięci Narodowej
Oddział w Lublinie.

Uwaga! Jedno z pytań dotyczy monet kolekcjonerskich sponsorowanych przez NBP!
 

Uwaga! Jedno z pytań dotyczy monet kolekcjonerskich sponsorowanych przez NBP!

Dowiedz się więcej na ich temat monet kolekcjonerskich NBP!
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