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Internetowy konkurs "Milenium"
Na naszej stronie możecie już obejrzeć najnowszą wystawę elementarną
"Walka o duszę narodu. Wokół Obchodów Milenium i Tysiąclecia
1956-1966/1967", przygotowaną przez pracowników Oddziałowego Biura
Edukacji Publicznej IPN w Lublinie! Z tej okazji przygotowaliśmy kolejny quiz
internetowy!

Aby wziąć udział w konkursie należy:
zapoznać się z wystawą Walka o duszę narodu. Wokół Obchodów Milenium i
Tysiąclecia 1956-1966/1967
pobrać darmową aplikację quizizz lub zalogować się na stronie joinmyquiz.com
wpisać kod doręczenia, który zostanie opublikowany w dniu 13.05.2021 r.
Kod doręczenia: 0956 3162
jako "Twoja nazwa na platformie quizizz" należy wpisać swój adres e-mail

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  srebrna  moneta  100  Rocznica  Konstytucji
Marcowej o nominale 10 zł ufundowana przez Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w
Lublinie  oraz  gry  i  publikacje  ufundowane  przez  Instytut  Pamięci  Narodowej  Oddział  w
Lublinie.

Nagrodą  za  zajęcie  II-go  miejsca  jest  okolicznościowa moneta  obiegowa 100-lecie
odzyskania  przez  Polskę  niepodległości  o  nominale  5  zł  ufundowana  przez  oraz
Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Lublinie (zał. 2) oraz gry i publikacje ufundowane
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przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie.

Nagrodą za zajęcie III-go miejsca są gry i  publikacje ufundowane przez Instytut Pamięci
Narodowej Oddział w Lublinie.
 
Uwaga! Jedno z pytań dotyczy monet kolekcjonerskich sponsorowanych przez NBP!
 
Dowiedz się więcej na ich temat monet kolekcjonerskich NBP!

Pliki do pobrania
REGULAMIN QUIZZ Milenium (docx, 1.54 MB) 20.05.2021 14:27
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