Organizatorami konkursu są: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Służew nad Dolinką”, Stowarzyszenie Mieszkańców Służewa
oraz Służewski Dom Kultury. Ankietę wypełnia się poprzez zaznaczenie znakiem  prawidłowej odpowiedzi.
Wypełnioną ankietę należy złożyć w terminie do dnia 25 maja 2018 r., do godz. 14.00 w kancelarii Spółdzielni przy ul. Mozarta 1. Będzie ją można również wypełnić i zwrócić podczas pikniku „Rodzinna Majówka na Służewie” w dniu 26 maja 2018 r.,
do godziny 15.30.
Wręczenie nagród nastąpi w dniu 26 maja 2018 r., podczas pikniku, około godziny 17.00.

ANKIETA „NASZ SŁUŻEW”
11. Z którego wieku pochodzi pierwsza wzmianka o osadnictwie na Służewie?
 XI w.
 XV w.
 XVII w.
12. W którym roku rozpoczęła się budowa klasztoru Dominikanów na Służewie?
 1900 r.
 1936 r.
 1960 r.
13. Z jakim wydarzeniem historycznym związana jest figura św. Nepomucena, znajdująca się przy skrzyżowaniu Doliny
Służewieckiej i ul. Nowoursynowskiej?
 Powstanie Listopadowe
 Powstanie Styczniowe
 Powstanie Kościuszkowskie
14. W którym roku oddano do użytkowanie stację metra Służew?
 1989 r.
 1995 r.
 2000 r.
15. W którym roku oddano do użytkowania pierwszy budynek mieszkalny na Osiedlu Służew nad Dolinką?
 1974 r.
 1980 r.
 1985 r.
16. Kim był Zygmunt Noskowski, patron jednej z ulic na Osiedlu Służew nad Dolinką”?
 pisarzem  malarzem
 kompozytorem
17. Z jakim zwierzęciem kojarzy się Służewski Dom Kultury?
 owcą
 psem
 kozą
18. W którym budynku mieszkał znany malarz Zdzisław Beksiński?
 Sonaty 2
 Mozarta 6
 Sonaty 6
19. Sadurka to dawniejsza nazwa:
 Potoku Służewieckiego
 Osiedla „Służew nad Dolinką”
10. Przy jakiej ulicy mieszkał Melchior Wańkowicz?
 Noskowskiego 10
 Studencka 50

 Fortu Służew

 Puławska 255

11. Gdzie na terenie Służewa znajduje się obecnie Japoński Dzwon Pokoju?
 przy Al. Wilanowskiej
 na terenie Służewskiego Domu Kultury

 przy ul. Bukowińskiej

12. Pomnik Męczenników Terroru Komunistycznego 1944-1956 znajduje się na terenie:
 Klasztoru Dominikanów
 Parafii św. Katarzyny
 miejsca pamięci narodowej przy ul. Sonaty 2
13. Która ze służewskich placówek oświatowych otrzymała Złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej?
 Fundacja Edukacyjna „Varsovia”
 Przedszkole „Służewiaczek”
 SP Nr 46 im. St. Starzyńskiego
Imię, nazwisko i telefon: ……………………………………………………………………………………………..…………………………..
Wiek:  do 18 lat
 powyżej 18 lat
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach wynikających z regulaminu Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz na publikację zdjęć
z wręczania nagród na stronach internetowych organizatorów oraz w magazynie spółdzielczym „Nad Dolinką”.
…………………………………………………………………………………………………………………..………………………………….
(Miejscowość, data, imię, nazwisko i podpis)

Oświadczenie opiekuna prawnego osoby małoletniej
Wyrażam zgodę na udział dziecka: ..................................................................... (imię i nazwisko) w ankiecie „NASZ SŁUŻEW”
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach wynikających z regulaminu Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz na publikację zdjęć
z wręczania nagród na stronach internetowych organizatorów oraz w magazynie spółdzielczym „Nad Dolinką”.
…………………………………………………………………………………………………………………..………………………………….
(Miejscowość, data, imię, nazwisko, telefon i podpis rodzica lub opiekuna prawnego)

