Regulamin Konkursu „Niepodległość i Pamięć”

§1

1. Konkurs „Niepodległość i Pamięć” odbywa się w ramach projektu „ DLA
NIEPODLEGŁOŚCI - kontynuacja” realizowanego przez Fundację Wolność i
Demokracja .
2. Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu
Polonia i Polacy za Granicą 2021”
§2
Cel Konkursu „Niepodległość i Pamięć”
1. Celem Konkursu „Niepodległość i Pamięć” jest zaangażowanie dzieci i młodzieży do
podjęcia trudu spisywania wspomnień dziadków / pradziadków, relacji, które są cenne i
uchwytne w bardzo krótkim czasie. Celem konkursu jest również dotarcie do rodzinnych
archiwów, które pozwolą wydobyć ciekawe wspomnienia i relacje, chcemy też zebrać dary
kultury polskiej, wiersze, piosenki, powiedzenia by można było je utrwalić i przekazać
następnym pokoleniom.

§3
Adresaci Konkursu
1. Konkurs „Niepodległość i Pamięć” jest adresowany do dzieci i młodzieży, osób
dorosłych, uczniów 30 placówek oświatowych z takich krajów jak Ukraina, Litwa, Łotwa.
2. Konkurs "Niepodległość i Pamięć" polega na tym, że uczniowie w rozmowie z najstarszymi
członkami rodziny, znajomymi opisują (na podstawie zeszytu „Zapomniane Odzyskane”)
wspomnienia rodzinne z okresu walki o niepodległość, ewentualnie wspomnienia dawnych
obchodów niepodległości i inne tradycje.
3. Formuła zeszytu wspomnieniowego jest tak pomyślana, że pytania podane w zeszycie
wesprą dziecko/młodzież w sformułowaniu pytań i przeprowadzeniu wywiadu, z drugiej
strony - formuła zeszytu niepodległościowego jest również otwarta na inicjatywy
uczestników projektu. W ten sposób chcielibyśmy również dotrzeć do rodzinnych
archiwów, które pozwolą wydobyć ciekawe wspomnienia i relacje, chcemy też zebrać dary
kultury polskiej, wiersze, piosenki, powiedzenia by można było je utrwalić i przekazać
następnym pokoleniom.
4. Najciekawiej zapisane rozmowy i przygotowane zeszyty zostaną opublikowane w formie
książkowej. A autorzy tych zeszytów otrzymają nagrody rzeczowe.
§4
Przebieg Konkursu
1. Konkurs „Niepodległość i Pamięć” jest konkursem dwuetapowym.
I etap – eliminacje na szczeblu lokalnym.
II etap - eliminacje ma szczeblu międzynarodowym.
2. Podmioty zainteresowane udziałem w konkursie ( szkoły i organizacje polonijne)
zgłaszają się do Fundacji Wolność i Demokracja drogą mailową.
3. W ramach I etapu wewnątrz szkół ( szczebel lokalny konkursu) wybierane są po trzy
zeszyty zawierające najciekawiej zapisane rozmowy i opracowane materiały, które
nauczyciele placówek przekazują do Fundacji Wolność i Demokracja, aby mogły wziąć
udział w II etapie konkursu „ Niepodległość i Pamięć” realizowanym w Warszawie ( na
szczeblu międzynarodowym). Komisja Konkursowa wyłoni najciekawiej zapisane
rozmowy i przygotowane zeszyty, które zostaną opublikowane w formie książkowej w
publikacji "Zapomniane Odzyskane. Polska Pamięć Pokoleń". A autorzy tych zeszytów
otrzymają nagrody rzeczowe.
4. Na zakończenie konkursu odbędzie się uroczysta gala on-line z udziałem autorów
zwycięskich prac i ich opiekunów.

§5
Harmonogram realizacji Konkursu „ Niepodległość i Pamięć” 2021
1. Do 1 października 2021 – przekazanie zeszytów „ Zapomniane odzyskane” do szkół
sobotnich i organizacji polonijnych w ilości 20 szt.
2. Od 1 do 25 października 2021 - opracowanie zeszytów przez uczestników konkursu „
Niepodległość i Pamięć” ( uczniów szkół polonijnych, organizacji polskich na Ukrainie,
Litwie i Łotwie).
3. 25-27 października 2021– rozstrzygnięcie konkursu „Niepodległość i Pamięć” na szczeblu
lokalnym ( wyłonienie 3 najlepszych prac w ramach placówki szkolnej). Prace zwycięskie
przekazywane do II etapu Konkursu „ Niepodległość i Pamięć” realizowanego w
Warszawie przez Fundację Wolność i Demokracja.
4. Do 30 października 2021 - nadesłanie informacji o wynikach konkursu „Niepodległość i
Pamięć” zorganizowanego na szczeblu lokalnym ( szkolnym) oraz skanów 3 zwycięskich
prac ( 3 wypełnione zeszyty „ Zapomniane odzyskane” wraz z załącznikami ( skany zdjęć
, dokumentów ) do Fundacji WID na adres mailowy: maria.kaczor@wid.org.pl
5. Do 20 listopada 2021 – wyłonienie przez Komisję Konkursowa zwycięzców Konkursu
„Niepodległość i Pamięć”, ogłoszenie wyników Konkursu podczas uroczystej Gali on-line.
6. Do 30 grudnia 2021 - Przekazanie nagród rzeczowych dla autorów prac wyróżnionych.
7. Opracowanie materiałów na podstawie prac wyróżnionych w ramach Konkursu wydanie
ich w formie publikacji "Zapomniane Odzyskane. Polska Pamięć Pokoleń". Przekazanie
publikacji uczestnikom Konkursu.
§6
Sposób przygotowania i wysłania prac
1. Uzupełnione zeszyty w celu udziału w Konkursie międzynarodowym „Niepodległość i
pamięć” są przekazywane do Fundacji Wolność i Demokracja w formie elektronicznej
zgodnie z przygotowaną instrukcją.
2. Wraz z zeszytym przekazywane jest oświadczenie autora zeszytu, potwierdzające
akceptację Regulaminu Konkursu i udzielenie zgody Fundacji Wolność i Demokracja na
przetwarzanie danych osobowych uczestnika i prawa do opracowania i publikacji
materiałów zawartych w zeszycie „ Zapomniane odzyskane”. W przypadku osób
niepełnoletnich oświadczenie podpisują rodzice.
3. Oświadczenie o akceptacji regulaminu Konkursu i udzielenie zgody Fundacji Wolność i
Demokracja na przetwarzanie danych osobowych i prawa do opracowania i publikacji
materiałów zawartych w zeszycie „ Zapomniane odzyskane” podpisuje też osoba, z którą
przeprowadzono wywiad, która przekazuje dokumentację zdjęciową.
4. Wyżej wymienione oświadczenia są wymagane tylko od osób, czyje prace przekazywane
są do II etapu konkursu i mogą być opublikowane w formie publikacji.

5. Oryginały spisanych zeszytów pozostają do dyspozycji autorów i wzbogacą rodzinne
archiwa lub archiwa organizacji polonijnych biorących udział w Konkursie według uznania
autorów.
6. Zeszyty wyłonione w ramach I etapu konkursu do Fundacji WID, wraz z oświadczenia mi
o których mowa w § 6 pkt 2-4 wysyła nauczyciel / dyrektor placówki polonijnej, która
bierze udział w Konkursie. Parce należy wysłać na adres mailowy maria.kaczor@wid.org.pl
do 30.10.2021.
7. Załącznikami do niemniejszego regulaminu jest instrukcja przygotowania zeszytu i
sposobu wysłania do Fundacji Wolność i Demokracja.
8. Wysłanie pracy konkursowej na adres Fundacji Wolność i Demokracja jest równoznaczne
z akceptacją treści Regulaminu Konkursu i udzieleniem zgody Fundacji Wolność i
Demokracja i KPRM przez uczestnika na przetwarzanie danych osobowych w celach
związanych z realizacją Konkursu „Niepodległość i Pamięć”
§7
Postanowienia końcowe
1. Regulamin zostanie umieszczony na stronie Fundacji: www.wid.org.pl.
2. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Komisja
Konkursowa .
4. W szczególnych i uzasadnionych przypadkach Komisja Konkursowa zastrzega sobie
prawo do odstępstw od zapisów niniejszego Regulaminu.
5. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.

