Regulamin
Projektu “Pamiętamy i będziemy pamiętać
- stan wojenny w pamięci społeczności
Szkoły Podstawowej w Łęgowie”
Z

okazji czterdziestej rocznicy wprowadzenia w Polsce stanu wojennego

zapraszamy do uczestnictwa w projekcie “Pamiętamy i będziemy pamiętać - stan
wojenny w pamięci społeczności Szkoły Podstawowej w Łęgowie”.
Projekt ma na celu przybliżenie młodym ludziom wydarzeń, które miały miejsce 40
lat temu. Chcielibyśmy zachęcić wszystkich członków i przyjaciół społeczności
naszej szkoły do wspólnej pracy polegającej na zebraniu wspomnień związanych z
tym wydarzeniem.
ORGANIZATOR:
Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Grudnia ‘70 w Łęgowie.
ADRESACI:
Konkurs kierowany jest do uczniów, ich rodzin, najbliższych, absolwentów i przyjaciół
Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Grudnia ’70 w Łęgowie.
CELE KONKURSU:
● zebranie wspomnień związanych z wprowadzeniem stanu wojennego:
○ wspomnienia uczestników wydarzeń,
○ wspomnienia rodzin naszych uczniów,
○ wspomnienia uczniów i absolwentów szkoły,
● rozbudzanie

zainteresowania

wśród

uczniów

i

ich

rodzin

historią

współczesną,
● mobilizowanie młodzieży do aktywnego gromadzenia, badania źródeł
historycznych oraz prezentowania historii w interesującej i twórczej formie,
● budzenie wrażliwości, empatii i szacunku dla ofiar systemów totalitarnych,
● rozwijanie umiejętności prowadzenia dialogu,
● inspirowanie młodzieży do zajęcia odpowiedzialnej i aktywnej postawy wobec
otaczającej rzeczywistości – kształtowanie postaw obywatelskich.

ZASADY REALIZACJI PROJEKTU:
1. Projekt składa się w dwóch części:
I.

Przyjaciele szkoły / absolwenci spisują swoje wspomnienia
i przesyłają je na adres: aggr@splegowo.pl.

II.

Uczniowie rozmawiają ze swoimi najbliższymi n/t wprowadzenia stanu
wojennego. Spisują ich wspomnienia i przesyłają je na adres e-mail:
aggr@splegowo.pl.

2. Wspomnienia mogą być spisywane indywidualnie lub zespołowo (zespół autorski
może liczyć dowolną liczbę osób).
3. Praca musi spełniać następujące warunki:
-

być rzetelnym i oryginalnym opracowaniem samodzielnie zebranych przez
autora/autorów źródeł historycznych,

-

dotyczyć konkretnego wydarzenia: wprowadzenie stanu wojennego,

-

mieć własny tytuł, adekwatny do zawartości.

Mile widziane fotografie z tamtego okresu.
4. Postanowienia końcowe:
- uczestnictwo w projekcie jest dobrowolne i bezpłatne,
- przesłanie pracy jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu,
- nadesłane prace nie będą zwracane,
- ewentualne pytania należy kierować na adres: aggr@splegowo.pl.,
- udział w projekcie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie
danych osobowych przez Organizatora w rozumieniu art. 6 Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO.
- uczestnik wyraża zgodę na publikację swojej pracy.

TERMINARZ PROJEKTU:
Do 5 grudnia 2021 r. – przyjmowanie prac pod adresem: aggr@splegowo.pl. Temat
wiadomości: “Stan wojenny”.
16 grudnia 2021 r. – udostępnienie projektu podczas obchodów Dnia Patrona, gdy
będziemy wspominać również ofiary stanu wojennego.
PRZECHOWYWANIE I PUBLIKACJA PRAC:
Nadesłane prace nie będą zwracane autorom. Zostaną one skatalogowane
i zarchiwizowane w Bibliotece szkolnej.
Szkoła zastrzega sobie prawo do wykorzystywania prac projektowych w różnych
dziedzinach swojej działalności, głównie edukacyjnej i naukowej.
Autorzy prac zachowują prawo do samodzielnej publikacji pracy.

Karta zgłoszenia pracy
Projekt “Pamiętamy i będziemy pamiętać
- stan wojenny w pamięci społeczności
Szkoły Podstawowej w Łęgowie”

Zgłaszam pracę pt:
………………………………………………………………....……………………………….
imię i nazwisko autora / autorów:
…………………………………………………………………....…………………………….
adres e-mail:
…………………………………………………………………………………………………..
...................................................
( podpis )

Udział w projekcie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie
danych osobowych przez Organizatora w rozumieniu art. 6 Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO.

