Regulamin udziału w projekcie „BohaterON w Twojej Szkole”
(z dnia 01.08.2018r.)

I. O projekcie
BohaterON w Twojej Szkole to część ogólnopolskiej kampanii o tematyce historycznej. Podjęte działania są odpowiedzią na
ogromny sukces dwóch edycji projektu BohaterON – włącz historię!, a w szczególności reakcją na rosnące zainteresowanie
prowadzonymi w ramach akcji działaniami edukacyjnymi. Kampania na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników
Powstania Warszawskiego poprzez wysłanie im bezpłatnych, symbolicznych kartek dystrybuowanych na terenie całego kraju.
Projekt ma edukować Polaków, bazując na historiach Powstańców, wzmacniać poczucie tożsamości narodowej, krzewić postawy
patriotyczne oraz budować wrażliwość społeczną. W ramach dwóch edycji akcji Polacy z kraju i zagranicy wysłali do Powstańców
Warszawskich ponad 200 tysięcy kartek i listów. Działania edukacyjne pierwszej edycji opierały się na warsztatach kreatywnych
w 16 województwach dla ponad 1100 uczniów. W drugiej edycji do współpracy zaprosiliśmy prawie 170 nauczycieli dzięki czemu
projektem zostało objętych ponad 13 tysięcy uczniów. Koncepcja kampanii powstała na bazie dotychczasowych doświadczeń jej
organizatorów w prowadzeniu projektów z zakresu edukacji historycznej, przede wszystkim specjalnej edycji Kartki ze Szpitala
realizowanej we współpracy z Muzeum Powstania Warszawskiego z okazji 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.
II. Szczegóły projektu
BohaterON w Twojej Szkole (zwany dalej Projektem) to działania skierowane do placówek oświatowych i instytucji związanych,
z edukacją młodzieży. Rekrutacja do Projektu została podzielona na trzy obszary w zależności od etapu kształcenia oraz typu
placówki. Udział w akcji jest bezpłatny. Przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja mogą wziąć udział w akcji pisania kartek do
Powstańców - Kartka dla Powstańca (zwana dalej Akcją). Podstawą do zgłoszenia i otrzymania pakietu materiałów edukacyjnych
(konspekt zajęć dot. Powstania Warszawskiego i edukacji patriotycznej, pocztówki BohaterON, plakat informacyjny), będzie
poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy. Po odesłaniu na adres Fundacji wypełnionych pocztówek każda szkoła otrzyma
pamiątkowy dyplom. Nauczycieli i uczniów ze szkół średnich (liceów, techników, szkół branżowych) zapraszamy do udziału
w organizowanych wspólnie z Instytutem Pamięci Narodowej ogólnopolskich seminariach skupiających się wokół nowoczesnego
i aktywnego nauczania o historii Polskiego Państwa Podziemnego i Powstania Warszawskiego. Po seminarium jego uczestnicy wraz
z wybranymi uczniami będą mieli za zadanie opracować, przygotowywać i zrealizować miniprojekt historyczny dla lokalnej
społeczności. Jako organizatorzy zachęcamy szkolne drużyny do realizacji projektów opartych na relacjach świadków historii
(nagrania wywiadów), angażujących lokalną społeczność (sztafety pokoleń, gry terenowe) czy wykorzystujących niecodzienne
metody pracy ze źródłami historycznymi (pokoje zagadek, gry planszowe). Wszystkie zgłoszone projekty wezmą udział w konkursie
o wartościowe nagrody dla szkoły. Ogłoszenie wyników i wręczenie wygranej odbędzie się podczas uroczystej gali finałowej
w Warszawie, na którą zaproszeni zostaną uczestnicy projektu, partnerzy i patroni, a także Powstańcy Warszawscy. Specjalną
edycją akcji Kartka dla Powstańca (ustaloną osobnym regulaminem) są działania prowadzone dla szkół szpitalnych, przyszpitalnych
i sanatoryjnych. Te placówki, oprócz konspektów zajęć otrzymają również zestawy materiałów plastycznych do własnoręcznego
wykonania wyjątkowych patriotycznych kartek-lurek z życzeniami. Warsztaty w szkołach zyskają dzięki temu nie tylko wymiar
edukacyjny, ale również terapeutyczny (arteterapia). Dla najbardziej aktywnych placówek przewidzieliśmy atrakcyjne nagrody
w postaci zestawów do scrapbookingu.
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III. Organizator
Organizatorem Projektu jest Fundacja „ROSA” z siedzibą przy ul. Ołtaszyńskiej 7 we Wrocławiu (kod pocztowy 53-010),
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, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000207472, NIP: 7732322126,
REGON: 592287129.
Współorganizatorem Projektu jest Fundacja SENSORIA z siedzibą przy ul. Racławickiej 15/19 we Wrocławiu (kod pocztowy 53149), zarejestrowaną w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych
publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia –
Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000564708, NIP: 8992769511.
W dalszej części regulaminu zwane również jako Organizatorzy.
IV. Współpraca merytoryczna
Seminaria organizowane są we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej.
V. Finansowanie projektu
Projekt BohaterON w Twojej Szkole jest współfinansowany z środków Ministerstwa Obrony Narodowej w ramach programu
„Wdzięczni Bohaterom”.
VI. Patron honorowy
Akcja zyskała uznanie Ministra Edukacji Narodowej pod którego patronatem prowadzone będą działania edukacyjne.
VII. Uczestnicy projektu
1. Akcja Kartka dla Powstańca skierowana jest do wszystkich placówek edukacyjnych kształcących dzieci i młodzież w wieku 5-16
lat (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja – dalej zwane Szkoły Podstawowe) .
2. Seminaria skierowane są do nauczycieli, edukatorów, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz instytucji kulturalnoedukacyjnych pracujących z młodzieżą w wieku 16-19 lat (dalej Szkoły Ponadpodstawowe).
VIII. Cel projektu
1. Celem akcji Kartka dla Powstańca jest upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego poprzez wysłanie
im symbolicznej pocztówki z życzeniami.
2.Zadaniem seminariów jest przygotowanie oraz zachęcenie nauczycieli i edukatorów do
z wykorzystaniem aktywnych metod nauczania, źródeł historycznych oraz elementów historii mówionej.

prowadzenia

zajęć

3. Ideą realizacji autorskich miniprojektów dot. Polskiego Państwa Podziemnego oraz Powstania Warszawskiego jest pogłębienie
świadomości historycznej młodzieży i społeczności lokalnych oraz wywołanie refleksji na temat pojęć takich jak: patriotyzm,
odwaga, walka i bohaterstwo.
IX. Zakładane rezultaty
1. Co najmniej 2 tysiące placówek oświatowych, organizacji pozarządowych bądź innych instytucji kulturalno-edukacyjnych
włączonych w Projekt.
2. Niemal 1,5 tys. nauczycieli i 150 tys. uczniów zaangażowanych w akcję Kartka dla Powstańca.
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3. Ponad 160 nauczycieli i edukatorów uczestniczących w seminariach.
4. Blisko 1200 młodych ludzi zaangażowanych w realizację projektów dot. Polskiego Państwa Podziemnego oraz Powstania
Warszawskiego oraz około 25 tys. odbiorców ich działań. Szacujemy, że w ramach akcji przeprowadzonych zostanie 200 wydarzeń
tematycznych (np. wystawy, konkursy, apele, gry plenerowe itp.).
5. Około 100 tys. pocztówek zostanie wysłanych do Powstańców Warszawskich przez uczestników akcji w ramach Kartki dla
Powstańca.
6. Niespełna 350 zaproszonych gości na uroczysta galę finałową w Warszawie podsumowującą projekt BohaterON w Twojej Szkole.
X. Procedura ubiegania się o udział w projekcie
1. Szkoły podstawowe:
a) rekrutacja do udziału w Akcji trwa od 1 sierpnia do 2 października 2018 r..
b) warunkiem zakwalifikowania się do Akcji jest zadeklarowanie uczestnictwa poprzez przesłanie poprawne wypełnionego
formularza uczestnictwa za pośrednictwem strony www.bohateronwtwojejszkole.pl
2. Szkoły ponadpodstawowe:
a) rekrutacja do udziału w seminariach, a tym samym zgłoszenie szkoły do Projektu trwa od 1 sierpnia 2018 r. do wyczerpania
limitu miejsc.
b) w seminariach może wziąć udział maksymalnie 240 nauczycieli/edukatorów – 15 z każdego województwa, po jednym
z każdej instytucji. O zakwalifikowaniu się do udziału w programie decyduje kolejność zgłoszeń.
c) spotkania z nauczycielami będą realizowane na przełomie września i października 2018 r.
d) warunkiem zapewnienia sobie miejsca na seminarium jest poprawne wypełnienie i przesłanie formularza uczestnictwa za
pośrednictwem strony www.bohateron.pl
XI. Obowiązki organizatorów
1. Szkoły podstawowe:
a) na podany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail do koordynatora Organizatorzy wysyłają potwierdzenie udziału
w projekcie i elektroniczne materiały edukacyjne, a po zakończeniu akcji podziękowanie za udział i dyplom dla szkoły.
b) na podany w formularzu adres do korespondencji Organizatorzy wysyłają przesyłkę z pocztówkami i plakatem informującym
o akcji Kartka dla Powstańca. Paczki są wysyłane każdego dnia, bezpośrednio po zgłoszeniu.
2. Szkoły ponadpodstawowe:
a) organizatorzy zobowiązują się do zorganizowania i przeprowadzenia 16 seminariów – po jednym w każdym województwie - dla
zrekrutowanych nauczycieli i edukatorów.
b) na podany w deklaracji zgłoszeniowej adres e-mail Organizatorzy wysyłają potwierdzenie zakwalifikowania się na seminarium
edukacyjne dla nauczycieli wraz z informacją o terminie i miejscu spotkania. Informacje o terminach i miejscach seminariów
zostaną również umieszczone na stronie internetowej www.bohateronwtwojejszkole.pl
c) Podczas spotkań uczestnicy zostaną dokładnie poinstruowani na temat kolejnych etapów projektu (tj. przygotowania
miniprojektów historycznych) oraz otrzymają niezbędne do ich wykonania materiały.
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d) na podany w formularzu adres do korespondencji Organizatorzy wysyłają przesyłkę z pocztówkami i plakatem informującym
o akcji Kartka dla Powstańca. Paczki są wysyłane każdego dnia, bezpośrednio po zgłoszeniu.
3. Podsumowanie projektu BohaterON w Twojej Szkole i wręczenie nagród odbędzie się podczas gali finałowej w Warszawie.
Wśród zaproszonych gości znajdą się Powstańcy Warszawscy, partnerzy projektu oraz delegacje ze szkół.
4. Organizatorzy ponoszą wszelkie koszty związane z wysyłką materiałów, organizacją seminariów i gali finałowej oraz nagrodami
dla najbardziej zaangażowanych Uczestników.
XII. Obowiązki uczestników
1. Udział w Projekcie jest bezpłatny.
2. Szkoły podstawowe:
a) obowiązkiem osoby zgłaszającej placówkę edukacyjną do Akcji jest zapoznanie się z regulaminem dostępnym na stronie
www.bohateronwtwojejszkole.pl
b) po otrzymaniu od Organizatorów pocztówek zadaniem szkolnego koordynatora Akcji jest zorganizowanie wśród uczniów zajęć,
podczas których uczniowie wypełnią pocztówki do Powstańców Warszawskich. W tym celu nauczyciel może wykorzystać
przesłane elektronicznie konspekty zajęć.
c) pocztówki z życzeniami wypisane w ramach Akcji należy odesłać w terminie do 31 października 2018 r. na adres: Fundacja Rosa
ul. Ołtaszyńska 7, 53-010 Wrocław z dopiskiem KARTKA DLA POWSTAŃCA/ SZKOŁY PODSTAWOWE. Przesyłka musi zawierać
nadawcę.
3. Szkoły ponadpodstawowe:
a) obowiązkiem osoby zgłaszającej placówkę edukacyjną do udziału w Projekcie jest zapoznanie się z regulaminem dostępnym na
stronie www.bohateronwtwojejszkole.pl
b) placówka oświatowa, organizacja pozarządowa bądź inna instytucja kulturalno-edukacyjna przystępująca do akcji jest
zobowiązana wskazać koordynatora (imię, nazwisko, adres email oraz nr tel.), który weźmie udział w seminarium, będzie
odpowiedzialny za kontakt Uczestnika z Organizatorami, odbiór materiałów dostarczonych przez Organizatorów, ich dystrybucję
oraz sporządzenie po zakończeniu działań prostego sprawozdania merytorycznego (w formularzu udostępnionym przez
Organizatorów) i przesłania go na adres mailowy Organizatora. Obowiązkiem koordynatora będzie również wsparcie młodzieży
w przygotowaniach i przeprowadzeniu miniprojektu historycznego.
c) nauczyciele i edukatorzy zapisani na seminaria zobowiązani są do samodzielnego dotarcia na miejsce spotkania. Organizator nie
zwraca kosztów związanych z dojazdem.
d) po otrzymaniu od Organizatorów pocztówek zadaniem koordynatora jest zorganizowanie wśród uczniów zajęć/ wydarzenia,
podczas którego wypełnią oni kartki do Powstańców Warszawskich. W tym celu nauczyciel może wykorzystać przesłane
elektronicznie konspekty zajęć.
e) pocztówki z życzeniami wypisane w ramach Akcji należy odesłać w terminie do 31 października 2018 r. na adres: Fundacja Rosa
ul. Ołtaszyńska 7, 53-010 Wrocław z dopiskiem KARTKA DLA POWSTAŃCA/ SZKOŁY PONADPODSTAWOWE. Przesyłka musi
zawierać nadawcę.
f) realizowane w szkołach miniprojekty historyczne muszą angażować młodzież oraz promować historię Powstania Warszawskiego
i Polskiego Państwa Podziemnego. Pod pojęciem „miniprojekt” może kryć się gra miejska, rekonstrukcja historyczna, spotkanie ze
świadkiem historii, pokój zagadek itp. Projekty muszą być zrealizowane do 31 listopada 2018 r.
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g) po zrealizowaniu miniprojektu koordynator przesyła na adres mailowy Organizatora sprawozdanie z przeprowadzonych działań,
zdjęcia i filmy dokumentujące prowadzone zadania wraz z oświadczeniem o przeniesieniu majątkowych praw autorskich do
materiałów oraz o uzyskaniu zgód na rozpowszechnianie wizerunku przedstawionych w materiałach osób – dostępne na
www.bohateronwtwojejszkole.pl
e) każda placówka biorąca udział w Projekcie zobowiązuje się do wskazania osób, które będą ją reprezentować podczas gali
finałowej w Warszawie.
XIII. Nagrody dla najaktywniejszych uczestników
1. Szkoły podstawowe:
a) każdy szkoła, która zostanie zgłoszona do Akcji i odeśle wypełnione pocztówki z życzeniami otrzyma dyplom uczestnictwa
i podziękowanie dla koordynatora.
b) najaktywniejsze placówki - wyróżniające się ilością przesłanych pocztówek, organizujących akcję pisania kartek dla całej
społeczności lokalnej itp. - biorące udział w Akcji otrzymają specjalne wyróżnienia.
2. Szkoły ponadpodstawowe:
a) każdy uczestnik seminarium otrzyma imienny certyfikat uczestnictwa oraz pakiet materiałów edukacyjnych wykorzystywanych
podczas seminariów.
b) w rywalizacji na najlepszy miniprojekt edukacyjny wezmą udział tylko te placówki, które we wskazanych terminach: odeślą na
adres Fundacji wypełnione przez uczniów pocztówki oraz prześlą w formie elektronicznej sprawozdanie z przeprowadzonych
działań.
c) przedstawiciele każdej zgłoszonej szkoły (koordynator + realizatorzy miniprojektów), która dopełni obowiązków, o których
mowa powyżej otrzymają zaproszenie na galę finałową podsumowującą Projekt. Podczas gali przewidziane są stoiska aktywności
dla uczniów.
d) na podstawie nadesłanych sprawozdań komisja konkursowa wybierze i nagrodzi trzy zwycięskie placówki. Przyznane nagrody
pieniężne w wysokości – 5 tys. – 1 miejsce, 3 tys. – 2 miejsce, 2 tys. – 3 miejsce szkoły będą mogły wykorzystać na działania
podnoszące jakość kształcenia w zakresie nauczania historii.
e) komisja konkursowa będzie mogła nadać również wyróżnienia, a ich autorzy otrzymają nagrody w postaci pakietów
edukacyjnych o wartości tysiąca złotych.
f) w swojej ocenie komisja konkursowa będzie kierować się innowacyjnością projektu, sposobem jego realizacji, zasięgiem
oddziaływania, trwałością oraz atrakcyjnością zaprezentowanego sprawozdania.
g) ogłoszenie wyników odbędzie się podczas gali finałowej.
XIV. Osoba kontaktowa
Dodatkowych informacji o akcji udziela: Katarzyna Kaźmierczak, tel. + 48 531 236 309 , e-mail: katarzyna@bohateron.pl.
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XV. Termin realizacji akcji
1. BohaterON – włącz historię! będzie trwał od 1 sierpnia 2018 roku do 2 października 2018 r.
2. Działania prowadzone w ramach projektu BohaterON w Twojej Szkole będą trwały w następujących terminach:







Rekrutacja szkoły podstawowe – od 1 sierpnia 2018 r. do 2 października 2018 r.
Rekrutacja szkoły ponadpodstawowe – od 1 sierpnia 2018 r. do wyczerpania limitu miejsc w każdym województwie.
Seminaria – wrzesień i październik 2018 r.
Przeprowadzenie przez koordynatorów akcji pisania kartek w szkołach i odesłanie paczek do Fundacji – do 31
października 2018 r.
Realizacja projektów autorskich przez szkoły ponadpodstawowe – do 31 listopada 2018 r.
Sprawozdania z przeprowadzonych działań – do 31 listopada 2018 r.

Ogłoszenie zwycięzców – grudzień 2018 r. (podczas gali finałowej)
XVI. Zakończenie projektu
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zakończenia realizacji Kampanii przed upływem terminu wskazanego w uprzednim
punkcie bez podania przyczyny. W przypadku zakończenia realizacji akcji informacja ta zostanie ogłoszona na stronie internetowej
oraz na profilu kampanii w serwisie społecznościowym Facebook (@BohaterON).
XVII. Zmiana regulaminu
Zmiana Regulaminu dokonywana jest przez ogłoszenie Regulaminu w zmienionej wersji na stronie internetowej
www.bohateronwtwojejszkole.pl. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
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