
Regulamin konkursu Polacy z wyboru w walce o Niepodległą 
 

I. Organizator 
 

1. Organizatorem konkursu jest Dom Spotkań z Historią, ul. Karowa 20, 00-324 
Warszawa. 

2. Organizator współpracuje przy organizacji konkursu z innymi instytucjami, jak 
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń,  Fundacja 
Współpracy Polsko-Niemieckiej FWPN. 

 
II. Cel konkursu 

 
Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu edukacyjnego dotyczącego losu 

Polaków o niemieckich korzeniach i ich wkładu w walkę o polską niepodległość. Inspiracją do 
tworzenia projektów są rekomendowany przez Organizatora, przygotowany przez FWPN 
przewodnik dla nauczycieli „Polacy z wyboru. Rodziny pochodzenia niemieckiego w Warszawie 
w XIX i XX wieku” oraz materiały zaprezentowane podczas seminarium dla nauczycieli.  

 
Celem konkursu jest promowanie wiedzy na temat społeczności Polaków pochodzenia 

niemieckiego w Warszawie, a także pracy zespołowej, w szczególności zaś pracy metodą 
projektu. 

 
Prace konkursowe będą rozpowszechniane za pośrednictwem mediów lub wykorzystane w 

inny sposób przez organizatora w celach edukacyjnych oraz promocyjnych. 
 

 
III. Przedmiot konkursu, forma przygotowanej pracy. 

 
1. Tematem prac są: Polacy pochodzenia niemieckiego w walce o polską 

niepodległość 1918 
2. Dopuszczalne formy przygotowanej pracy to: 

a) film lub audycja radiowa do 15 minut; 
b) prezentacja/wystawa multimedialna do 15 „screenów” lub 15 opracowanych 
zdjęć/obiektów; 
c) pdf (tekst/książka/reportaż/folder/przewodnik/komiks/kolaż) do 15 stron 
znormalizowanych tekstu (do 1800 znaków ze spacjami na stronie); 
d) gra miejska; 
e) spacer miejski; 

3. Wymogiem przy wykorzystywaniu (pobieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu) 
materiałów i informacji jest przestrzeganie praw: autorskiego, ochrony danych 
osobowych, do ochrony wizerunku, a także zasad etyki. Uczestnikom konkursu 
zaleca się wykorzystywanie materiałów udostępnianych na otwartych licencjach. 

4. Powstałe prace mogą zostać zamieszczone na stronie internetowej Organizatora i 
innych stronach powiązanych z Organizatorem. Organizatorzy zastrzegają sobie 
prawo do wykorzystania prac finałowych dla własnych potrzeb marketingowych, na 
co każdy uczestnik wyraża zgodę akceptując niniejszy regulamin. 
 

IV. Warunki uczestnictwa w konkursie 

1. Konkurs ma charakter otwarty i jest skierowany do uczniów szkół podstawowych i 
ponadpodstawowych z terenu Warszawy i Mazowsza, pracujących w grupach pod 
opieką nauczyciela. 



2. Uczniowie są zgłaszani do projektu grupowo przez nauczyciela, który wypełnia kartę 
zgłoszeniową na stronie www.dsh.waw.pl. 

3. Zespół zgłaszany do konkursu może liczyć od 3 do 6 uczniów.  
4. Każdym zespołem może się opiekować tylko jeden nauczyciel. Jeden nauczyciel 

może zgłosić nie więcej niż jeden zespół do konkursu. 
5. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb 

konkursu oraz, w przypadku wygranej, na umieszczenie imienia i nazwiska na liście 
laureatów konkursu w Internecie. 

6. Informacje na temat konkursu można uzyskać kontaktując się z organizatorem pod 
adresem e-mail: m.falkowska@dsh.waw.pl. 

V. Terminarz konkursu 

1. Zgłoszenia do udziału w konkursie przyjmowane są do 31.05.2018  (załącznik nr 1 
do regulaminu) na adres e-mail m.falkowska@dsh.waw.pl. 

2. Prace konkursowe wraz z wypełnioną metryczką (załącznik nr 2 do regulaminu) 
należy dostarczyć na adres e-mail do dnia 17.10.2018 r. lub drogą pocztową na 
adres: Dom Spotkań z Historią, ul. Karowa 20, 00-324 Warszawa z dopiskiem 
Konkurs „Polacy z wyboru w walce o Niepodległą”. 

 
VI. Skład jury 
 

1. Organizator powołuje jury konkursu. 
2. Decyzje jury są ostateczne i niepodważalne. 

 

VII. Ocena prac, nagrody. 

Kryteria oceny: 

1. Prace powinny spełniać wskazane w cz. II-V niniejszego regulaminu wymagania co 
do autorów i opiekunów, przedmiotu konkursu, formy i wielkości prac, zasad 
wykorzystywania materiałów oraz terminów zgłaszania udziału i składania prac. 

2. Staranność wykonania. 
3. Oryginalność formy. 

Nagrody: 

1. Jury wyłoni jedną zwycięską drużynę, która pojedzie na wycieczkę do Berlina. 
2. Pozostałe drużyny otrzymają nagrody rzeczowe. 

 
VIII. Sposób podania wyników do publicznej wiadomości 

Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej DSH 
www.dsh.waw.pl 

Laureaci konkursu zostaną dodatkowo poinformowani o wynikach konkursu drogą 
elektroniczną. 

http://www.dsh.waw.pl/
http://www.dsh.waw.pl/

