REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE
BOHATERON W TWOJEJ SZKOLE 2022
(z dnia 31.08.2022 r.)

I. O kampanii
Projekt BohaterON w Twojej Szkole to część ogólnopolskiej kampanii o tematyce historycznej
BohaterON - włącz historię! (zwany dalej Kampanią).
Kampania ma na celu upamiętnienie, uhonorowanie i bezpośrednią pomoc uczestnikom Powstania
Warszawskiego, edukację społeczeństwa, a także promocję patriotycznych postaw i historii Polski XX
wieku. W ramach sześciu edycji kampanii Polacy z kraju i zagranicy wysłali do Powstańców
Warszawskich ponad 1 250 00 kartek i listów z życzeniami. W 2022 r. tradycyjne pocztówki z życzeniami
oraz kartki-laurki wykonywane przez uczniów zastąpiły wpisy na portalu www.dumnizpowstańców.pl
– nowym, wirtualnymi miejscu pamięci o Powstańcach i Powstaniu Warszawskim.
Ponadto od 2019 corocznie przyznawane są Statuetki Brązowego, Srebrnego i Złotego BohaterONa
im. Powstańców Warszawskich, a także Złotego BohaterONa Publiczności. Nagradzane są osoby
i instytucje, których działania w szczególny sposób promowały wiedzę o historii Polski XX wieku (lata
1918-1989) oraz edukację historyczno-patriotyczną, a także współczesny wyraz patriotyzmu i wcielania
w życie wartości jakimi kierowali się Powstańcy Warszawscy.
Od 2016 roku w działania edukacyjne zaangażowało się ponad 7 000 przedszkoli, szkół, instytucji
i placówek dla dzieci i młodzieży. Niemal 1 500 000 uczniów z Polski oraz polskich szkół zagranicą wzięło
udział w naszych lekcjach z zakresu historii i edukacji patriotycznej, a blisko 500 nauczycieli
uczestniczyło w warsztatach i seminariach.
Dotychczasowe działania to także ponad 1,5 mln zł przeznaczonych na pomoc bezpośrednią –
finansową i rzeczową – dla kombatantów i ich najbliższych.
II. O projekcie
BohaterON w Twojej Szkole (zwany dalej Projektem) to działania skierowane do placówek
oświatowych i instytucji związanych z edukacją dzieci i młodzieży. Naszą misją jest tworzenie
i przekazywanie wiedzy historycznej - szczególnie tej dotyczącej Powstania Warszawskiego w atrakcyjnej dla młodych ludzi formie oraz nowoczesna edukacja patriotyczna. W tym celu, we
współpracy z metodykami i praktykami ze wszystkich poziomów nauczania przygotowujemy konspekty
zajęć i materiały edukacyjne do wykorzystania na lekcjach historii, polskiego, wychowawczych, czy
zajęciach dodatkowych.
Udział w projekcie jest bezpłatny. Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy, a następnie na
podstawie dostępnych materiałów przeprowadzić lekcje oraz wspólnie z uczniami pokazać, że pamięć
o Powstańcach Warszawskich jest wiecznie żywa - dodając wpisy na www.dumnizpowstańców.pl.
Każdy wpis to znacznik na mapie Polski symbolizujący dowód uznania, pamięci i dumy z Powstańców
Warszawskich oraz młodych pamiętających i dumnych ze swojej historii.
Wypełnienie krótkiego, elektronicznego sprawozdania z przeprowadzonej akcji gwarantuje otrzymanie
przez szkołę i koordynatora dyplomów udziału.
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III. Organizatorzy projektu
Organizatorami Projektu są:
Fundacja Rosa z siedzibą przy ul. Puławskiej 12/3, 02-566 Warszawa, adres korespondencyjny:
ul. Ołtaszyńska 7, 53-010 Wrocław, zarejestrowana w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji
społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
i w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla
Miasta Stołecznego Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem 0000207472, NIP: 7732322126, REGON: 592287129,
Fundacja Sensoria z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Ołtaszyńskiej 7, 53-010 Wrocław, zarejestrowana
w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych
publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego, prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000564708, NIP: 8992769511, REGON:
361879567
oraz
Fundacja Pokolenia Kolumbów z siedzibą przy ul. Krzyckiej 86g/4, 53-020 Wrocław, zarejestrowana
w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych
publicznych zakładów opieki zdrowotnej i w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000818786, NIP: 8992873266.
W dalszej części regulaminu zwane również jako Organizatorzy.
IV. Patronat
Kampania BohaterON - włącz historię! realizowana jest pod patronatem Ministra Edukacji i Nauki.
V. Uczestnicy projektu
Projekt skierowany jest do wszystkich placówek edukacyjnych kształcących dzieci
i młodzież w wieku 4-19 lat (przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe, hufce pracy,
harcerstwo) – dalej zwane Szkołami.
VI. Cel projektu
1. Celem Projektu jest podniesienie poziomu wiedzy i świadomości uczniów na temat Powstania
Warszawskiego za sprawą przeprowadzonych lekcji tematycznych.
2. Celem Projektu jest również stworzenie wirtualnego miejsca pamięci o Powstańcach i Powstaniu
Warszawskim poprzez umieszczenie przez uczestników Projektu dedykowanych wpisów na portalu
www.dumnizpowstańców.pl.
VII. Procedura ubiegania się o udział w projekcie
1. Rekrutacja do udziału w Projekcie trwa od 1 września do 2 października 2022 r.
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2. Warunkiem zakwalifikowania się do Projektu jest zadeklarowanie uczestnictwa poprzez przesłanie
poprawne
wypełnionego
formularza
uczestnictwa
dostępnego
na
stronie:
https://forms.gle/EnnGM65RzPnVCZKw9
VIII. Obowiązki organizatorów
1. Organizatorzy na podany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail koordynatora wysyłają
potwierdzenie udziału w Projekcie, a po zakończeniu Projektu i złożeniu przez koordynatora
sprawozdania – również dyplom dla szkoły i zaświadczenie dla nauczyciela i uczniów.
2. Organizatorzy na stronie internetowej www.bohateronwtwojejszkole.pl udostępniają bezpłatnie
materiały (scenariusze zajęć i materiały edukacyjne) niezbędne do przeprowadzenia zajęć
tematycznych.
3. Organizatorzy akceptują wpisy dodane przez uczestników Projektu na portalu
www.dumnizpowstańców.pl

IX. Obowiązki uczestników
1. Udział w Projekcie jest bezpłatny.
2. Obowiązkiem osoby zgłaszającej podmiot do Projektu jest zapoznanie się z Regulaminem.
3. Po otrzymaniu od Organizatorów e-maila z informacją o zakwalifikowaniu się placówki do Projektu
oraz linkiem do materiałów edukacyjnych, zadaniem szkolnego koordynatora jest zorganizowanie
wśród uczniów zajęć dotyczących Powstania Warszawskiego i edukacji patriotycznej.
Obowiązkowym elementem lekcji mają być wpisy uczniów na stronie www.dumnizpowstańców.pl.
Organizatorzy nie pokrywają kosztów związanych z organizacją zajęć.
Powstańcy bardzo cieszą się z korespondencji tradycyjnej, jednak nie ukrywają, że chcieliby na każdą
kartkę odpisać, a to bardzo duże wyzwanie – z troski o naszych Bohaterów zrezygnowaliśmy w tym
roku z tradycyjnej formy wysyłania kartek i listów. Wszystkie przesyłki z tradycyjną korespondencją
dla Powstańców Warszawskich będą zwracane nadawcom.
4. Po realizacji Projektu koordynator zobowiązany jest do wypełnienia sprawozdania elektronicznego
z
przeprowadzonych
działań.
Sprawozdanie
dostępne
jest
pod
linkiem:
https://forms.gle/Trh4CxWVWH9pfGsu5. Przesłanie sprawozdania gwarantuje otrzymanie
potwierdzeń uczestnictwa w projekcie.

X. Nagrody dla uczestników
Każda placówka biorąca udział w Projekcie, która zrealizuje jego założenia, a także prześle poprawnie
wypełnione sprawozdanie
elektroniczne, otrzyma dyplom udziału oraz zaświadczenie dla
koordynatora i uczniów.
XI. Kontakt z organizatorami
Dodatkowe informacje o Projekcie można uzyskać telefonicznie bądź mailowo: tel. +48 534 361 080
e-mail: rekrutacja@bohateron.pl.
XII. Termin realizacji projektu
1. VII edycja kampanii BohaterON - włącz historię! trwa od 1 sierpnia do 31 grudnia 2022 r.
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2. Działania prowadzone w ramach BohaterON w Twojej Szkole będą trwały w następujących
terminach:
a. Rekrutacja - od 1 września 2022 r. do 2 października 2022 r.
b. Lekcje/zajęcia tematyczne i wpisy na portalu www.dumnizpowstańców.pl - do 31
października 2022 r.
c. Sprawozdanie - do 31 października 2022 r.
d. Wysyłka dyplomów i zaświadczeń - do 31 grudnia 2022 r.
XIII. Zakończenie projektu
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zakończenia realizacji Kampanii przed upływem terminu
wskazanego w poprzednim punkcie bez podania przyczyny. W przypadku zakończenia realizacji
Projektu, informacja ta zostanie ogłoszona na stronie internetowej www.bohateronwtwojejszkole.pl
oraz na profilu kampanii w serwisie społecznościowym Facebook (@BohaterON).
XIV. Zmiana regulaminu
Zmiana Regulaminu jest dokonywana przez ogłoszenie Regulaminu w zmienionej wersji na stronie
internetowej www.bohateronwtwojejszkole.pl. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z dniem
ogłoszenia.
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