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Postanowienia ogólne 

§1 

W roku 2018 mija sto lat od momentu odzyskania przez Polskę niepodległości. W walkach o 

nią brało udział wielu bohaterów, często nieznanych lub zapomnianych.  

Celem konkursu regionalnego Odnajdźmy groby bohaterów niepodległości Polski jest 

rozbudzenie zainteresowań historycznych oraz popularyzacja wśród młodzieży historii 

najnowszej, ze szczególnym naciskiem na losy osób walczących w latach 1918–1921 o 

niepodległość Polski. 

§2 

1. Organizatorem regionalnego projektu edukacyjnego jest Oddziałowe Biuro Edukacji 

Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku. 

2. Patronat Honorowy nad konkursem regionalnym objęła dr Monika Kończyk, Pomorska 

Kurator Oświaty. 

 

Zasady uczestnictwa 

§3 

1. Projekt jest adresowany do uczniów szkół podstawowych (klasa VII), gimnazjalnych i 

ponadgimnazjalnych z województwa pomorskiego oraz części województwa warmińsko-

mazurskiego. 

2. Uczniowie wraz z nauczycielem-opiekunem uczestniczą w projekcie drużynowo. Każdy 

zespół może liczyć do 3 osób oraz 1 nauczyciela-opiekuna, którego zadaniem jest 

nadzorowanie pracy uczniów – w szczególności pod względem merytorycznym – oraz 

przygotowanie scenariusza zajęć poświęconego wybranemu przez uczniów bohaterowi. 

3. Uczestnicy są zobowiązani do udziału w spotkaniu organizacyjnym i warsztatach.  

 

Harmonogram 

do 13 I 2018 zgłoszenia szkół poprzez formularz 

elektroniczny umieszczony na stronie 

www.ipn.gov.pl/edukacja_gdansk 

II 2018 spotkanie organizacyjne i warsztaty  

dla uczestników 

31 V 2018 przesłanie materiałów konkursowych 

VI 2018 uroczyste podsumowanie projektu, wręczenie 

nagród i dyplomów 

IV kwartał 2018 wyjazd edukacyjny 
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Zadania i zasady oceniania 

§4 

1. Zadaniem uczestników jest: 

 odnalezienie wśród rodziny lub lokalnej społeczności osoby, która aktywnie 

uczestniczyła w walkach o wolną Polskę w latach 1918–1921; 

 odnalezienie grobu wybranego bohatera i uporządkowanie go; 

 zebranie informacji i materiałów o danym bohaterze oraz przygotowanie biogramu o 

długości nieprzekraczającej 500 słów; 

 upowszechnienie historii swojego bohatera wśród lokalnej społeczności (forma 

dowolna); 

 udokumentowanie swoich działań w postaci prezentacji multimedialnej (zdjęcia z 

krótkimi opisami) oraz kalendarium. 

2. Zadaniem nauczycieli-opiekunów jest przygotowanie scenariusza zajęć poświęconego 

bohaterowi wybranemu przez zespół. Materiał nie podlega ocenie przez komisję konkursową, 

ale jest warunkiem udziału w wyjeździe edukacyjnym. 

3. Punktacja 

 każdy zespół może uzyskać maksymalnie 30 punktów; 

 ocenie podlega 5 elementów: bohater, biogram, odnalezienie grobu, prezentacja 

multimedialna, upamiętnienie. Za każdy z nich juror może przyznać od 0 do 5 punktów; 

 każdy zespół może otrzymać łącznie 5 dodatkowych punktów: 3 za zaangażowanie w 

projekt lokalnych instytucji/mediów i 2 punkty bonusowe według uznania jurora; 

 prace, które zostały użyte do innego konkursu lub okażą się plagiatem, zostaną 

zdyskwalifikowane 

Rodzaj zadania Co jest brane pod uwagę? Liczba 

punktów 

Bohater trafność wyboru bohatera …./5 

Biogram samodzielność, merytoryka, poprawność językowa …./5 

Odnalezienie grobu trafność wyboru miejsca, dokładność lokalizacji, 

samodzielność opisu, dokumentacja fotograficzna 

…./5 

Upamiętnienie twórcze podejście do tematu, oryginalność, zaangażowanie …./5 

Prezentacja 

multimedialna 

samodzielność, merytoryka, poprawność językowa, grafika  …./5 

Pomoc zewnętrzna zaangażowanie w projekt lokalnych instytucji, mediów …/3 

Bonus wedle uznania jurora …./2 

 

4. Komisja składać będzie się z 3 osób. 

5. Decyzje członków komisji są ostateczne i nie ma od nich odwołania. 
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6. Biogram, prezentację multimedialną oraz wszelkie dodatkowe materiały, które powstały w 

trakcie projektu, należy przesłać do 31 maja 2018 r. (liczy się data stempla pocztowego) na 

adres: OBEN IPN Gdańsk, al. Grunwaldzka 216, 80-266 Gdańsk, z dopiskiem Odnajdźmy 

groby bohaterów – konkurs. 

 

Prawa autorskie i zgody 

§5 

1. Z chwilą nadesłania materiałów konkursowych uczestnicy udzielają Instytutowi Pamięci 

Narodowej nieodpłatnej, wyłącznej i nieograniczonej w czasie licencji na wykorzystanie pracy 

na następującym polu eksploatacji: 

 publiczne udostępnianie wersji elektronicznej pracy w taki sposób, aby każdy mógł 

mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności poprzez 

umieszczenie na stronach internetowych z możliwością nieograniczonego pobrania na 

urządzenia elektroniczne w formatach .ePub, .mobi, .pdf itp. 

2. Przesłanie materiałów konkursowych jest jednoznaczne z potwierdzeniem, że nie zostały 

naruszone majątkowe i osobiste prawa autorskie osób trzecich, a także że zespoły dysponują 

prawami autorskimi do posiadanych materiałów oraz posiadają zgodę osób, których wizerunek 

utrwalono na fotografiach (lub członków rodzin w wypadku osób już nieżyjących), i 

uprawnienia do wyrażania zgody na wykorzystanie tych wizerunków zgodnie z ustępem 1. 

3. Rodzice/opiekunowie prawni uczestników wyrażają zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych na potrzeby konkursu. Jednocześnie potwierdzają, iż zostały poinformowane, że 

stosownie do art. 71 ustawy z 18 grudnia 1998 r o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji 

Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz.U.2014.1075 j.t.) w działalności IPN 

określonej w art. 1 nie stosuje się przepisów ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz.U.2002.101, poz. 926 z późn. zm.). 

4. Rodzice/opiekunowie prawni uczestników podają swoje dane osobowe dobrowolnie.  

5. Rodzice/opiekunowie prawni uczestników wyrażają zgodę na przetwarzanie przez 

organizatorów swoich danych osobowych w celach komunikacyjnych, naukowych, 

dydaktycznych i statystycznych.  

6. Żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 2, jest 

równoznaczne z rezygnacją z udziału w konkursie.  

7. Rodzice/opiekunowie prawni uczestników niepełnoletnich wyrażają zgodę na upublicznienie 

wizerunku (umieszczenie dokumentacji fotograficznej z oficjalnego rozstrzygnięcia projektu) 

na stronach internetowych organizatora.  



Konkurs regionalny 

Odnajdźmy groby bohaterów niepodległości Polski 

 

Nagrody 

§6 

1. Nagrodę dla laureatów i ich opiekunów stanowi wyjazd edukacyjny do miejsc związanych z 

walką o niepodległość i suwerenność Polski w XX w. 

2. Nagroda główna i dyplomy zostaną przyznane laureatom w trzech kategoriach wiekowych: 

 klasa VII szkoły podstawowej 

 gimnazjum 

 szkoła ponadgimnazjalna 

3. Nagroda główna i dyplomy laureatów zostaną wręczone drużynom, które zajmą trzy 

pierwsze miejsca. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo przyznania więcej niż jednej nagrody. 

5. W przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od organizatora, uniemożliwiających 

zorganizowanie wyjazdu, organizator zastrzega sobie prawo do zmiany formy nagrody. 

6. Od nagrody laureaci i ich opiekunowie zobowiązani są uiścić podatek dochodowy, zgodnie 

z przepisami ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

7. Organizator zobowiązany jest do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go 

we właściwym terminie organowi podatkowemu. 

3. Pozostali uczestnicy otrzymają upominki oraz pamiątkowe dyplomy. 

 

Wyjazd edukacyjny 

§7 

1. Wyjazd edukacyjny zostanie zorganizowany w czwartym kwartale 2018 r. O dokładnym 

terminie laureaci zostaną powiadomieni osobno. 

2. Ustalony termin wyjazdu jest ostateczny i nie podlega przesunięciom. 

3. Wyjazd edukacyjny rozpoczyna się i kończy w Gdańsku. Organizator nie ponosi kosztów 

dojazdu ani nie zapewnia transportu uczestników z miejsca zamieszkania i z powrotem.  

4. W przypadku uczestników niepełnoletnich zgodę na wyjazd dziecka w formie pisemnej 

muszą wyrazić oboje rodzice lub opiekunowie prawni. 

5. Organizator zleci przeprowadzenie wyjazdu edukacyjnego przedsiębiorcy świadczącemu 

usługi turystyczne na podstawie ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. 

z 2014 r. poz. 196). 
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Postanowienie końcowe 

§8 

1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie, przy czym ewentualne 

zmiany zostaną rozesłane do uczestników i ogłoszone na stronie internetowej IPN 

(www.ipn.gov.pl/edukacja_gdansk). 

2. Wszelkie informacje o projekcie oraz komunikaty Komisji będą dostępne na stronie 

internetowej Instytutu Pamięci Narodowej (www.ipn.gov.pl/edukacja_gdansk). We wszelkich 

sprawach związanych z projektem należy kontaktować się z dr Barbarą Męczykowską (tel. 58 

668 49 08; e-mail: barbara.meczykowska@ipn.gov.pl). 


