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§ 1.  
 ORGANIZATOR KONKURSÓW 

Organizatorem Konkursu na organizację wydarzeń pt.: „Tydzień z generałem Józefem Hallerem” (szkoły podsta-
wowe)  i Konkursu na organizację historycznej gry plenerowej lub questu (szkoły ponadgimnazjalne) w ramach pro-
jektu  pt.: ”Służba Ojczyźnie jest Moim prawem – za przykładem gen. Józefa Hallera” jest Fundacja BO WARTO 
(zwana dalej Fundacją) z siedzibą w Warszawie przy ul. Bluszczańskiej 15.  
 

§ 2. 
CELE  

 

1. Upamiętnianie postaci gen. Józefa Hallera i „Błękitnej Armii”. 
2. Przygotowanie scenariuszy wydarzeń w ramach „Tygodnia z gen. Józefem Hallerem” i ich realizacja  

w środowisku lokalnym/szkolnym (szkoły podstawowe). 
3. Przygotowanie scenariusza historycznej gry plenerowej lub questu i ich realizacja w środowisku lokalnym  

(szkoły ponadgimnazjalne). 
4. Tworzenie dobrych praktyk w atrakcyjnym przekazywaniu historii dzieciom  i młodzieży. 

 

§ 3. 

UCZESTNICY 
 

 SZKOŁY PODSTAWOWE  
Do udziału w tym konkursie, jako organizatorzy wydarzeń, zaproszeni są nauczyciele, opiekunowie wraz z grupami 
dzieci z kl. IV-VI szkoły podstawowej (do 15 osób), które rzeczywiście aktywnie będą współtworzyć dane wydarzenia. 

 

Ponadto uczestnikami podejmowanych działań historycznych powinna być jak największa liczba dzieci z danej lub 
zaproszonej placówki oświatowej. 

 

 SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE 
Do udziału w tym konkursie, jako organizatorzy wydarzeń, zaproszeni są nauczyciele, opiekunowie wraz z grupami 
młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych (do 15 osób), którzy aktywnie będą współtworzyć grę lub quest. 

 

Ponadto uczestnikami pośrednimi organizowanych gier plenerowych lub questów  powinna być społeczność lokalna.  
 

 Organizator konkursu zachęca także, aby do przygotowania gier i questów włączane były oprócz szkół zgłoszonych do projek-
tu także inne placówki, instytucje i organizacje działające na danym terenie, tak aby przygotowywane działania miały jak naj-
szerszy zasięg i były profesjonalnie przygotowane przyciągając tym samym wielu mieszkańców danej miejscowości. 

 
 

 

§ 4. 
TEMATYKA  
 

 

 SZKOŁY PODSTAWOWE  
Tematem/przedmiotem Konkursu jest przygotowanie wydarzeń w ramach „Tygodnia z gen. Józefem Hallerem” 
(np. wystawy, lekcje, spotkania tematyczne, konkursy plastyczne) zakończonych spotkaniem podsumowującym 
mającym charakter np. wielkiej lekcji historii i ich zorganizowanie w swojej placówce wraz z udokumentowaniem 
jego przebiegu (raport z realizacji, zdjęcia lub nagrania filmowe wydarzenia).  
 

 SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE 
Tematem/przedmiotem Konkursu jest przygotowanie scenariusza historycznej gry plenerowej lub questu poświę-
conej  gen. Józefowi Hallerowi i „Błękitnej Armii” i jego zorganizowanie w swojej lub zaprzyjaźnionej placówce, 
przestrzeni miejskiej itp. wraz z udokumentowaniem jej przebiegu (raport z realizacji, zdjęcia lub nagrania filmowe 
wydarzenia).  
 
 

 

§ 5. 
ZGŁOSZENIE DO KONKURSU 
 

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie  ZGŁOSZENIA placówki do projektu  ”Służba Ojczyźnie 
jest Moim prawem – za przykładem gen. Józefa Hallera” do dnia 15 września 2017 r.  na adres lub pod numer fak-
su podany na formularzu zgłoszeniowym dołączonym do niniejszego regulaminu. 

 

 REGULAMIN Konkursów 
  
 

pn. ”Służba Ojczyźnie jest  
Moim prawem” 

- za przykładem gen. Józefa Hallera” 
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§ 6. 
 

 
 

 
 

WARUNKI UCZESTNICTWA 
 

 

Aby wziąć udział w Konkursie, należy: 
 

► wziąć udział w spotkaniu/szkoleniu dotyczącym projektu i atrakcyjnego przekazu historii dzieciom i młodzie-
ży  – opiekunowie obu grup wiekowych – I połowa października (1 dzień) 

 

► opracować harmonogram wydarzeń w ramach „Tygodnia z gen. Józefem Hallerem” i autorski scenariusz 
wydarzenia kończącego ten tydzień mającego charakter np. wielkiej lekcji historii (uczniowie wraz z opieku-
nem) – szkoła podstawowa 

 

► opracować autorski scenariusz gry plenerowej lub questu i harmonogram działań – szkoła ponadgimnazjalna 
 

► zrealizować ww. wydarzenia w swojej placówce i udokumentować jego przebieg (raport z realizacji, zdjęcia 
lub nagrania filmowe wydarzenia). Przykładowe typy wydarzeń w ramach „Tygodnia z …”: konkurs plastycz-
ny, wystawa tematyczna o gen. Józefie Hallerze, spotkania tematyczne dla rówieśników z innych klas (i młod-
szych) itp. – szkoła podstawowa 

 

► zrealizować ww. wydarzenie w swojej lub zaprzyjaźnionej placówce, przestrzeni miejskiej i udokumentować 
jego przebieg (raport z realizacji, zdjęcia lub nagrania filmowe wydarzenia) – szkoła ponadgimnazjalna 

 

► opracować raport końcowy z realizacji ww. wydarzeń oraz dokumentację zdjęciowo-filmową  (1 CD – zdjęcia  
i film – do 30 min. nagrane w ogólnodostępnych programach). Raport wraz z autorskim scenariuszem powi-
nien być przygotowany w wersji drukowanej i elektronicznej. Wzór raportu końcowego jest załącznikiem do 
Regulaminu.  

 

► dostarczyć ww. raport wraz z wymaganymi załącznikami do 30 listopada 2017 r. na adres: Fundacja BO WAR-
TO, ul. Bluszczańska 15, 00-712 Warszawa  (decyduje data wpływu do Fundacji) 

 

Nadesłane RAPORTY nie podlegają zwrotowi.  
 
 
 
 

 
 

§ 7. 
JURY KONKURSU 

 

1. Organizatorzy powołają profesjonalne Jury, które dokona oceny nadesłanych prac konkursowych. 
2.    Ocenie podlegać będzie, według następujących kryteriów: 
 

 

► atrakcyjność (połączenie treści 
edukacyjnych z ciekawą formą 
przekazu) 

► forma i treść sce-
nariusza  

► zaangażowanie dzieci/młodzieży  
w przygotowanie i realizację wydarzenia   

►  zakres wydarzeń i  szacowana   
        ilość odbiorców 

► dokumentacja zawarta w raporcie (opis wykonanych zajęć, obecność foto-
grafii i filmów itp.) 

      

3. Oceny członków Jury są tajne i ostateczne. 
 

§ 8. 
NAGRODY KONKURSU 

 

Laureaci (miejsca od I do III) otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy. 
 

      § 9. 
PRZEPISY KOŃCOWE 

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do: 
 

a) umieszczenia zwycięskich scenariuszy i wybranych relacji zdjęciowo-filmowych na stronie Fundacji; 
b) nieodpłatnego wykorzystania scenariuszy konkursowych dla potrzeb realizacji zadań statutowych Fundacji. 

 

2. W sprawach szczegółowych związanych z Konkursem należy kontaktować się z Biurem Fundacji. 
 
 

KONTAKT  
 

Fundacja BO WARTO 00-712 Warszawa, ul. Bluszczańska 15, www.fundacjabowarto.pl  
tel.:  602- 228-732, tel/fax.: 22 651 02 40, e-mail: monikakarda@fundacjabowarto.pl 

 
 

    

      

 PROJEKT WSPÓŁFINANSUJE 
    

 

       

 PROJEKTOWI PATRONUJĄ 

http://www.fundacjabowarto.pl/

