Akcja Dyplomowa „AWARD 1956”

The Diploma Action „AWARD 1956”

Szkolny Klub Krótkofalowców SP3PGR działający na terenie Zespołu Szkół Odzieżowych
w Poznaniu jest organizatorem Akcji Dyplomowej „AWARD 1956” mającej na celu uczczenie kolejnej
57. rocznicy tragicznych wydarzeo z kart historii Polski (Poznaoski Czerwiec 1956) i Węgier (Powstanie
Węgierskie 1956). Impreza wpisuje się w obchody rocznicowe organizowane przez władze samorządowe
Poznania. Managerem imprezy jest Jacek Behrendt SQ3OPM (sq3opm@wp.pl). Imprezę patronatem
honorowym objęli:

The School Amateur Radio Club SP3PGR (Szkolny Klub Krótkofalowców SP3PGR) active in the
Garment Industry School Complex in Poznan (Zespół Szkół Odzieżowych) is organized The Diploma Action
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“AWARD 1956” designed to celebrate the 57 anniversary of the tragic events of Polish history - Poznan
June 1956 and Hungary history - The Hungarian Revolution of 1956 (1956-os forradalom). The action
is part of the anniversary celebrations organized by the Poznan City. The Manager of the Diploma Action
is Jacek Behrendt SQ3OPM (sq3opm@wp.pl). The honorary patronage of the event are provided:

Prezydent Miasta Poznania,
Polski Związek Krótkofalowców /PZK/,
Magyar Rádióamatör Szövetség /MRASZ/ (Węgierski Związek Krótkofalowców),
Związek Kombatantów i Uczestników Powstania Poznaoskiego Czerwca 1956 r.,
‘56-os Magyarok Világszövetsége (Światowa Federacja Węgrów ’56 - węgierskie stowarzyszenie kombatantów).

The Mayor of Poznao,
Polish Amateur Radio Union /PZK/
Hungarian Radio Amateur Society /MRASZ/ (Magyar Rádióamatör Szövetség),
Veterans' Association and Participants of the Poznan June 1956 (Związek Kombatantów i Uczestników
Powstania Poznaoskiego Czerwca 1956 r.),
Hungarian World Federation ’56 (‘56-os Magyarok Világszövetsége).

Warunki uzyskania Dyplomu

The rules

1. W imprezie mogą wziąd udział nadawcy indywidualni, stacje klubowe oraz nasłuchowcy
z kraju i z zagranicy.
2. Czas trwania: od 23 października do 10 listopada 2013 roku.
3. Wymagania punktowe dla:
stacji polskich i węgierskich – 100 pkt.
stacji europejskich – 50 pkt.
stacji spoza Europy – 30 pkt.
4. Punkty uczestnikom akcji mogą przyznawad stacje klubowe oraz indywidualne z Poznania
lub Budapesztu, zgodnie z poniższym wykazem:
stacja okolicznościowa SN1956PW – 20 pkt.,
stacje klubowe – 10 pkt. (stacje podają po raporcie RST grupę kontrolną „C”),
stacje indywidualne – 5 pkt. (stacje podają po raporcie RST grupę kontrolną „S”).
Wymagana jest obowiązkowa łącznośd /nasłuch/ ze stacją okolicznościową SN1956PW.
5. Łączności można przeprowadzad na wszystkich pasmach KF, emisjami CW, SSB i DIGI.
6. Łączności z daną stacją mogą byd powtarzane jednokrotnie na innym paśmie lub inną
emisją każdego dnia trwania akcji.
7. Zgłoszenie do Dyplomu proszę przesład na adres sp3pgr@wp.pl do 17 listopada 2013 roku.
Powinno ono zawierad:
znak stacji, na który będzie wystawiony Dyplom,
imię i nazwisko /nazwa klubu/ operatora stacji,
wyciąg z logu za przeprowadzone QSOs/HRDs w dowolnym formacie,
e-mail, na który ma byd wysłany Dyplom.
Dyplom otrzymają również stacje przyznające punkty, które w ramach akcji przeprowadzą
minimum 25 QSO.
8. Dyplom w postaci pliku w formacie PDF jest bezpłatny.
9. Podsumowanie akcji nastąpi do kooca listopada 2013 roku, a wykaz wydanych Dyplomów
będzie dostępny na stronie internetowej szkoły http://e-zsopoznan.pl oraz portalach
krótkofalarskich.

1. Participants: licensed national stations, individual and club foreign stations as well as short
wave listeners (SWLs).
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2. Period of time: starting at 00:01 23 October 2013 until 23:59 10 November 2013.
3. Bands and modes: all bands in compliance with IARU R1 Band Plan HF, available modes: CW,
SSB, DIGI.
4. Points:
Each individual and club stations from Poznan or Budapest are awarded points, as follows:
special event station SN1956PW – 20 points,
club stations – 10 points (they give report RST + letter „C”),
individual stations – 5 points (they give report RST + letter „S”).
5. Conditions:
To get the Diploma you must have obtained the following score:
Polish and Hungarian stations – 100 points,
European stations – 50 points,
Non-European stations – 30 points.
The Diploma is free in PDF format.
Is required to make a QSO/HRD with a special event station SN1956PW.
QSO with a given station may be repeated on another band or another mode per one day.
The Diploma may also be obtained awarding points stations provided that they carried
at least 25 QSOs.
6. Applications containing your callsign, name, surname (name of the club), e-mail address
and the list of your QSOs/HRDs please send to the following address: sp3pgr@wp.pl.
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The deadline for sending of applications expires on 17 November 2013.
7. List of Diploma awarded be available by the end of November upon the website of the school
http://e-zsopoznan.pl as well as on the ham radio websites.

