Regulamin udziału w akcji prowadzonej w placówkach oświatowych, organizacjach pozarządowych oraz innych
instytucjach kulturalno-edukacyjnych w ramach projektu „BohaterON – włącz historię”
(z dnia 01.06.2017r.)
I.

O projekcie

BohaterON – włącz historię (dalej również BohaterON, Kampania lub Projekt), to ogólnopolska kampania
o tematyce historycznej, mająca 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 I edycji akcji aż 26 milionów osób dowiedziało się więcej o bohaterach walk
o stolicę. Polacy z kraju i zagranicy wysłali do Powstańców Warszawskich 97 359 kartek, 10 633 z nich było wykonanych
własnoręcznie przez dzieci i dorosłych. W ramach przedsięwzięcia zorganizowano również warsztaty edukacyjne w 16
województwach dla ponad 1000 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 akcji

W II edycji kampanii BohaterON działania skierowane do placówek oświatowych i instytucji związanych,
z edukacją młodzieży są prowadzone w formie ogólnopolskich seminariów dla nauczycieli i edukatorów. Spotkania będą
dotyczyć wykorzystania w zajęciach szkolnych edukacji pozaformalnej oraz interaktywnych metod opowiadania
o przeszłości i zostaną zrealizowane na początku roku szkolnego 2017/2018. Uczestnicy seminariów będą zobowiązani do
przeprowadzenia zajęć z wykorzystaniem technik i narzędzi poznanych na spotkaniu, zaangażowania społeczności w akcję
wysyłania pocztówek do Powstańców Warszawskich oraz zorganizowania wraz z młodzieżą autorskiego projektu
promującego Polskie Państwo Podziemne i Powstanie Warszawskie. Zadaniem akcji będzie również zbadanie oczekiwań
młodzieży oraz ich poglądów na współczesne nauczanie historii i patriotyzm. Posłuży do tego specjalnie opracowana
ankieta. Udział w akcji jest bezpłatny.
III.

Organizator

Organizatorem 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.
Współorganizatorem Projektu jest Fundacja „ROSA” z siedzibą przy ul. Ołtaszyńskiej 7 we Wrocławiu (kod pocztowy 53010), 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.
W dalszej części regulaminu zwane również jako Organizatorzy.

IV.

Współpraca merytoryczna

Seminaria organizowane są we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej (ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa). Spotkania
odbędą się w delegaturach Instytutu na terenie całego kraju (po jednym w każdym województwie).
V.

Patron honorowy

Akcja zyskała uznanie Ministra Edukacji Narodowej pod którego patronatem prowadzone będą działania edukacyjne.
VI.

Uczestnicy akcji

1. Seminaria skierowane są do nauczycieli, edukatorów, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz instytucji
kulturalno-edukacyjnych pracujących z młodzieżą w wieku 14-19 lat.
2. Pośrednimi uczestnikami akcji są również lokalni odbiorcy działań (autorskich projektów) prowadzonych wspólnie przez
nauczyciela/edukatora i wybraną grupę młodzieży.
V.

Cel akcji

1. Zadaniem seminariów jest przygotowanie oraz zachęcenie nauczycieli i edukatorów do prowadzenia zajęć
z wykorzystaniem metod edukacji formalnej i pozaformalnej oraz historii mówionej za pomocą zaprezentowanych na
spotkaniu narzędzi.
2. Ideą realizacji autorskich projektów 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.
3. Celem przeprowadzonego wśród młodzieży badania ankietowego jest zbadanie ich oczekiwań oraz poglądów na
współczesne nauczanie historii i patriotyzm.
VI.

Zakładane rezultaty

1. 240 nauczycieli i edukatorów, którzy wezmą udział w seminariach.
2. Co najmniej 240 placówek oświatowych, organizacji pozarządowych bądź innych instytucji kulturalno-edukacyjnych
włączonych w projekt.
3. Blisko 1200 młodych ludzi zostanie zaangażowanych w realizację projektów dot. Polskiego Państwa Podziemnego oraz
Powstania Warszawskiego, a około 25 tys. będzie odbiorcami ich działań. Szacujemy, że w ramach akcji przeprowadzonych
zostanie 240 wydarzeń tematycznych (np. wystawy, konkursy, apele, gry plenerowe itp.).
4. Ponad 10 tys. wypełnionych przez uczniów ankiet dot. oczekiwań oraz poglądów na współczesne nauczanie historii
i patriotyzm, które następnie zostaną opracowane, a wyniki udostępnione w formie infografiki w Internecie.
5. Około 25 tys. pocztówek zostanie wysłanych do Powstańców Warszawskich przez uczestników akcji w ramach Kartki dla
Powstańca.

VII.

Procedura ubiegania się o udział w akcji

1. Warunkiem zakwalifikowania się do programu jest zadeklarowanie uczestnictwa poprzez przesłanie poprawnie
wypełnionej deklaracji uczestnictwa na adres: katarzyna@bohateron.pl.
2. W seminariach może wziąć udział maksymalnie 240 nauczycieli/edukatorów – 15 z każdego województwa, po jednym
z każdej instytucji. Do realizacji autorskich projektów nauczyciel/edukator może wybrać maksymalnie 5 osób.
O zakwalifikowaniu się do udziału w programie decyduje kolejność zgłoszeń.
VIII.

Obowiązki organizatorów

1. Organizatorzy zobowiązują się do zorganizowania i przeprowadzenia 16 seminariów – po jednym w każdym
województwie - dla zrekrutowanych nauczycieli i edukatorów. Podczas spotkań uczestnicy zostaną dokładnie poinstruowani
na temat kolejnych etapów projektu oraz otrzymają niezbędne do ich wykonania materiały (tj. ankiety dla uczniów oraz
pocztówki akcji Kartka dla Powstańca). Spotkania odbędą się we wrześniu i październiku 2017 r. Dokładne terminy
seminariów zostaną ogłoszone na początku września 2017r. na stronie Fundacji, profilu facebookowym kampanii
BohaterON oraz rozesłane mailowo na podane w deklaracjach adresy.
2. Organizatorzy ponoszą wszelkie koszty związane z organizacją seminariów oraz nagrodami, w tym nagrodą główną
wycieczką do Warszawy.
IX.

Obowiązki uczestników

1. Udział w akcji jest bezpłatny.
2. Uczestnicy seminariów zobowiązani są do samodzielnego dotarcia na miejsce spotkania. Organizator nie zwraca kosztów
związanych z dojazdem.
2. 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 programu prostego sprawozdania merytorycznego (w formularzu
udostępnionym przez Organizatorów) i przesłania go na adres Organizatora. Obowiązkiem koordynatora będzie również
wsparcie młodzieży w prowadzonych przez nich działaniach oraz przeprowadzenie ankiety.
3. Przesłanie przez Uczestników (razem ze sprawozdaniem) zdjęć i filmów dokumentujących prowadzone zadania, jest
równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich wykorzystanie przez Organizatora do celów promocyjnych projektu.
4. W przypadku wygrania nagrody głównej, podczas trwania wycieczki, o której mowa w paragrafie X ust. 3 poniżej,
zadaniem placówek oświatowych, organizacji pozarządowych bądź innych instytucji kulturalno-edukacyjnych, z których
pochodzić będą zwycięskie zespoły, będzie zapewnienie uczestnikom wycieczki opieki osób pełnoletnich. Organizatorzy nie
ponoszą odpowiedzialności w tym zakresie i nie zapewniają opieki osób pełnoletnich podczas wycieczki.

X.

Nagrody dla najaktywniejszych uczestników i kryteria wyboru

1. Każdy uczestnik seminarium otrzyma imienny certyfikat oraz pakiet materiałów edukacyjnych wykorzystywanych podczas
seminariów (m.in. historyczne gry edukacyjne „Cenzura” i „ZnajZnak”).
2. Najaktywniejsi Uczestnicy z każdego województwa otrzymają dodatkowy pakiet materiałów edukacyjnych od Instytutu
Pamięci Narodowej (m.in. książki, płyty i gry planszowe) oraz pamiątkowy dyplom.
3. Spośród wszystkich zgłoszonych podmiotów zostaną wybrane trzy grupy uczniów dla których zostaną zorganizowane:
specjalna wycieczka śladami Polskiego Państwa Podziemnego, spotkanie ze świadkami historii oraz zwiedzanie Muzeum
Powstania Warszawskiego (nagroda główna).
4. Podczas wyróżnienia najaktywniejszych uczestników pod uwagę będzie brany poziom zaangażowania w działania
związane z kampanią (realizacja autorskiego projektu, liczba wysłanych pocztówek w ramach akcji Kartka dla Powstańca
oraz przeprowadzenie ankiety) mierzony na podstawie przesłanego sprawozdania. Ocena, która grupa wykazała się
największym zaangażowaniem należy wyłącznie do organizatorów. Podmioty, które nie prześlą poprawnie wypełnionego
sprawozdania do 31 marca 2018 r., nie będą brane pod uwagę w konkursie. Ogłoszenie zwycięzców nastąpi na początku
maja 2018 r.
XI.

Osoba kontaktowa

Dodatkowych informacji o akcji udziela: Katarzyna Kaźmierczak, tel. 661 055 534, e-mail: katarzyna@bohateron.pl.
XII.

Termin realizacji akcji

1. BohaterON – włącz historię będzie trwał od 1 sierpnia 2017 roku do 2 października 2017 r.
2. Działania prowadzone w ramach akcji w szkołach będą trwały w następujących terminach:
Rekrutacja – od 12 czerwca 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. lub do wyczerpania limitu miejsc w każdym województwie
Seminaria – wrzesień i październik 2017 r.
Przeprowadzenie i odesłanie ankiety – do 31 października 2017 r.
Zajęcia w szkołach i realizacja projektów autorskich – do 31 marca 2018 r.
Sprawozdania z przeprowadzonych działań – do 31 marca 2018 r.
Ogłoszenie zwycięzców – maj 2018 r.
Wycieczka do Warszawy i wydarzenia towarzyszące – czerwiec 2018 r.
XIII.

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 - www.fundacjasensoria.pl oraz na profilu kampanii w serwisie społecznościowym Facebook
(@BohaterON).

XIV.

Zmiana regulaminu

Zmiana Regulaminu dokonywana jest przez ogłoszenie Regulaminu w zmienionej wersji na stronie internetowej Fundacji
Sensoria. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

