
XVI edycja programu „Pamięć dla przyszłości” 

 „Sierpień i wrzesień 1939 roku w mojej miejscowości” 

 

REGULAMIN  KONKURSU 

1. Konkurs jest głównym elementem XVI edycji programu „Pamięć dla przyszłości”.  

2. Temat Konkursu wiąże się z faktem, że w 2019 roku przypada 80 rocznica wybuchu II               

wojny światowej. Pragniemy zaprosić zespoły szkolne (nauczycieli i uczniów) do          

projektu edukacyjnego, którego celem jest próba rekonstrukcji wydarzeń i         

przedstawienia postaw ludzi oraz panującej atmosfery sierpnia i września 1939 roku.           

Obszarem poszukiwań jest miejscowość, w której znajduje się szkoła uczestnicząca w           

projekcie i najbliższa okolica.  

3. Konkurs ma na celu osiągnięcie następujących celów szczegółowych:  

▪ wykorzystanie pracy konkursowej w obchodach Dnia Pamięci o Holokauście i          

przeciwdziałaniu zbrodniom przeciwko ludzkości (19 kwietnia 2019 roku). 

▪ rozwijanie aktywności poznawczej uczniów, którzy przygotowując reportaż       

filmowy dowiedzą się jak wyglądało życie mieszkańców u progu II wojny           

światowej, jakie były nastroje, czy odczuwano zagrożenie, czy przygotowywano         

się do wybuchu wojny, czy i jak lokalnie przebiegała kampania wrześniowa, jakie            

były początki okupacji w danym miejscu,  

▪ lepsze zrozumienie postaw i zachowań ludzi w momencie ataku na Polskę, w tym             

także ludności żydowskiej, 

▪ lepsze zrozumienie złożoności faktów historycznych, 

▪ rozbudzanie w uczniach ciekawości poznawczej, budowanie otwartości, empatii i         

tolerancji w zderzeniu z tragiczną historią. 

  

4. Celem Konkursu jest zbadanie oraz wszechstronna prezentacja historii lokalnej w 

okresie tuż przed i tuż po wybuchu II wojny światowej. Zadanie konkursowe  polega 

na  przygotowaniu  filmowego reportażu historycznego przybliżającego wydarzenia 

sierpnia i września 1939 roku w danej miejscowości oraz okolicy, obejmującego także 

społeczność żydowską.  
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5. Konkurs jest adresowany do uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych, klas 3 

gimnazjów oraz wszystkich klas szkół  ponadpodstawowych.  

 

6. W Konkursie mogą wziąć udział szkolne zespoły, w skład których wejdą od 1 do 2               

nauczycieli oraz od 6 do 10 uczniów.  

 

7. Do Konkursu zgłaszać można jedynie projekty stworzone na jego potrzeby. Treść           

zamieszczona w projektach, poza cytatami, powinna być autorska, nie publikowana          

wcześniej. Prace konkursowe naruszające prawo autorskie osób trzecich zostaną         

zdyskwalifikowane. O zakwalifikowaniu prac konkursowych do finału nie decyduje         

ich długość, lecz oryginalność oraz rozbudzenie zainteresowania treścią i sposobem          

realizacji u odbiorców. 

 

8. Prace konkursowe, wraz z wymaganymi oświadczeniami, należy przesłać do 17 maja           

2019 roku, do godz. 23.59 na wskazaną platformę cyfrową Ośrodka Rozwoju           

Edukacji. Projekt należy opisać w następujący sposób: Konkurs – „Pamięć dla           

Przyszłości”. W treści maila/na nośniku prosimy o podanie dokładnej nazwy szkoły           

oraz  imienia i nazwiska nauczyciela prowadzącego. 

 
9. Oceny prac konkursowych dokona Komisja Konkursowa, w której skład zostaną          

powołani przedstawiciele Stowarzyszenia „Dzieci Holocaustu” w Polsce, Ośrodka        

Rozwoju Edukacji, Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma        

oraz Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.  

 

10. W ocenie prac konkursowych Komisja Konkursowa weźmie pod uwagę fakt, czy: 

▪ praca konkursowa – reportaż filmowy jest wspólnym dziełem zespołu szkolnego/ 

międzyszkolnego (uczniów lub uczniów i nauczycieli),  

▪ czy zgłoszona jest do konkursu w terminie i na zasadach  określonych w 

Regulaminie, 

▪ czy jej treść, przedstawione materiały historyczne są zgodne z tematyką i celami 

konkursu. 
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Nadesłane do konkursu prace jurorzy ocenią w skali od 0 do 10 punktów. Uzyskana suma               

punktów pozwoli wyłonić 6 najlepszych projektów.  

Decyzja podjęta przez Komisję Konkursową jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. 

 

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 31 maja 2019 roku na stronach internetowych partnerów            

projektu: Stowarzyszenia „Dzieci Holocaustu” w Polsce      

(http://www.dzieciholocaustu.org.pl), ORE, ŻIH, Muzeum POLIN oraz przesłane       

laureatom Konkursu drogą elektroniczną na adresy mailowe podane w Karcie          

Konkursowej. 

 

Laureaci konkursu zostaną zaproszeni do udziału w uroczystej Gali w siedzibie Muzeum            

Historii Żydów Polskich POLIN, przy ul. Anielewicza 6 w Warszawie w dniu 19 czerwca              

2019 roku. Gali towarzyszyć będzie rozbudowany program kulturalny w dniach 19 – 20             

czerwca, ufundowany przez Stowarzyszenie „Dzieci Holocaustu” w Polsce.        

Organizatorzy nie pokrywają kosztów podróży do Warszawy i z powrotem. 

 

Wykonując obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), 

dalej „RODO”, Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie informuje, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych pozyskanych w ramach zbierania ofert         

konkursowych jest Ośrodek Rozwoju Edukacji z siedzibą w Warszawie (00-478,  

Aleje Ujazdowskie 28, e-mail: sekretariat@ore.edu.pl, tel. 22 345 37 00; 

2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych mogą się Państwo  

skottować z Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: iod@ore.edu.pl; 

3. Państwa dane osobowe (w tym także wizerunek) przetwarzane będą w związku  

z realizacją XVI edycji projektu „Pamięć dla przyszłości” 2018/2019 w celu  

wynikającym z wykonywania przez administratora zadań realizowanych w interesie         

publicznym oraz w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; 

4. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane współorganizatorom konkursu w tym          

Stowarzyszeniu „Dzieci Holocaustu” w Polsce,  Żydowskiemu Instytutowi  
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Historycznemu im. Emanuela Ringelbluma, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN         

a także podmiotom, którym Administrator powierzył do przetwarzania dane osobowe          

na podstawie umów, podmiotom, którym może zostać udostępniona dokumentacja         

konkursu w tym Ministerstwu Edukacji Narodowej oraz podmiotom uprawnionym do          

uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa; 

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji  

celów wymienionych w pkt. 3 a po tym czasie, do momentu wygaśnięcia obowiązku             

przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa; 

6. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu  

następujące uprawnienia: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo           

do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia         

przetwarzania danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych, prawo         

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu           

Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), w przypadku  

uznania, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza powszechnie  

obowiązujące przepisy; 

7. Państwa dane osobowe nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby           

dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania;  

8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla  

realizacji celów wymienionych w punkcie 3;  

Organizatorzy Konkursu: Stowarzyszenie „Dzieci Holocaustu” w Polsce, Wydział Rozwoju         

Kompetencji Społecznych i Obywatelskich Ośrodka Rozwoju Edukacji,  

Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma, Muzeum Historii Żydów         

Polskich POLIN. 
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