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Internetowy konkurs o wyborach 4 czerwca 1989
– 8-18 czerwca 2021
Weź udział w konkursie i stań w rywalizacji o nagrody: monety
NBP oraz wydawnictwa IPN

Z okazji 32. rocznicy częściowo wolnych
wyborów 4 czerwca 1989 przygotowany został
quiz internetowy. By odpowiednio się do niego
przygotować merytorycznie, należy obejrzeć
dostępną on-line wystawę
elementarną „Koniec PRL - rok 1989”.

Następnie należy zapoznać się z regulaminem, wejść na stronę joinmyquiz.com lub
zalogować się do aplikacji Quizizz.

Ważne! W miejscu "Twoja nazwa na platformie Quizizz to..." należy podać swój adres e-
mail, przez który będziemy kontaktować się ze zwycięzcami.

Kod dołączenia do gry: 5464 6842

Gra będzie aktywna od 8 czerwca 2021 do 18 czerwca 2021 r.do godz. 16.00.

Co można wygrać?

Nagrodą za zajęcie I-go miejsca jest srebrna moneta Piotr Michałowski o nominale 20
zł ufundowana przez oraz 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  oraz gry i publikacje ufundowane
przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie.
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Nagrodą  za  zajęcie  III-go  są  gry  i  publikacje  ufundowane  przez  Instytut  Pamięci
Narodowej, Oddział w Lublinie
 
Dowiedz się więcej o monetach kolekcjonerskich NBP.

Fundatorzy  nagród:  Instytut  Pamięci  Narodowej  Oddział  w  Lublinie  i  Narodowy  Bank  Polski
Oddział Okręgowy w Lublinie
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