Regulamin konkursu Pójść za księdzem Zieją

I.

Organizator
1. Organizatorami konkursu są Fundacja Służby Rzeczypospolitej, ul. Czackiego19/7,
00-043 Warszawa, Dom Spotkań z Historią, ul. Karowa 20, 00-324 Warszawa.
2. Organizator współpracuje przy organizacji konkursu z innymi instytucjami, jak
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno Społecznych i Szkoleń, Fundacja
Edukacyjna im. Jana Karskiego, Centrum Myśli Jana Pawła II.

II. Cel konkursu
Celem konkursu jest wyłonienie, a następnie realizacja, najlepszego scenariusza projektu
promującego reguły i wartości wyznawane i praktykowane przez księdza Zieję (w 1931 roku
zawarł je w Res sacra homo):
* „Każdego człowieka, bez różnicy wiary, narodowości, stanowiska społecznego i
domniemanej wartości moralnej, będziemy uważali za swego brata – szczerze i
konsekwentnie, stwierdzając to uczynkami swymi”.
* „Strzec się będziemy, żeby nasza miłość do własnego narodu, jego przeszłości i kultury,
obyczajów i języka ojczystego – nie zamieniła się w bałwochwalstwo zaślepiające i
obrażające prawa innych obywateli”.
* „by nie wpaść w ciasny nacjonalizm, szowinizm i fanatyzm, będziemy korzystali z każdej
okazji, by zapoznawać się z dziejami innych narodów, cywilizacji, kultur i religii.”
Cele merytoryczne konkursu:
1. poznanie postaci ks. Ziei, jego życiorysu, pism, poglądów i systemu wartości,
2. promowanie postaw cechujących ludzi Sprawiedliwych1,
3. popularyzowanie wiedzy o historii XX wieku.
Organizatorzy chcą również promować nowatorskie formy pracy, stąd odwołanie do metody
projektu.
Prace konkursowe będą rozpowszechniane za pośrednictwem mediów lub wykorzystane
w inny sposób przez organizatora w celach edukacyjnych oraz promocyjnych.
Konkurs adresowany jest do młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (klas 1 i
2).

1

Sprawiedliwi – to ci, którzy ryzykowali własnym życiem, aby ocalić innych lub występowali w obronie ludzkiej godności w
okresie totalitaryzmu nazistowskiego i komunistycznego, w czasie ludobójstw i masowych mordów oraz zbrodni przeciwko
ludzkości popełnionych w XX i XXI wieku.

III. Przedmiot konkursu, forma przygotowanej pracy
Konkurs jest dwuetapowy
Etap I
Celem pierwszego etapu konkursu jest wyłonienie sześciu (po trzy w każdej kategorii
wiekowej: dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych) najciekawszych scenariuszy
projektów inspirowanych życiem i postawą księdza Ziei.
1. Zespoły przygotowują i przesyłają scenariusz projektu, który powinien zawierać takie
elementy składowe jak:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

cele projektu
ogólna koncepcja projektu
program, harmonogram i opis poszczególnych działań
grupa docelowa (np. rówieśnicy, seniorzy, sąsiedzi)
sposób promocji
zasięg realizacji (szkoła, osiedle, park, dzielnica itd.)
budżet projektu (który nie może przekroczyć 2000 zł.)

Objętość scenariusza nie powinna przekroczyć 5400 znaków ze spacjami.
Zwycięskie drużyny (w dwóch kategoriach wiekowych: szkoły gimnazjalne oraz ponad
gimnazjalne) otrzymają fundusze na realizację swoich projektów. Za zajęcie pierwszego
miejsca 2000 zł., za zajęcie drugiego miejsca 1500 zł., za zajęcie trzeciego miejsca 1000
zł.
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w czerwcu 2017, podczas uroczystości
upamiętniającej Sprawiedliwych w Warszawskim Ogrodzie Sprawiedliwych.
2. Wymogiem przy wykorzystywaniu (pobieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu)
materiałów i informacji jest przestrzeganie praw: autorskiego, ochrony danych
osobowych, do ochrony wizerunku, a także zasad etyki. Uczestnikom konkursu
zaleca się wykorzystywanie materiałów udostępnianych na otwartych licencjach.
3. Powstałe prace mogą zostać zamieszczone na stronie internetowej Organizatora i
innych stronach powiązanych z Organizatorem. Organizatorzy zastrzegają sobie
prawo do wykorzystania prac finałowych dla własnych potrzeb marketingowych, na
co każdy uczestnik wyraża zgodę akceptując niniejszy regulamin.
Etap II
Celem etapu drugiego jest wyłonienie z pośród zwycięzców pierwszego etapu dwóch
najlepszych realizacji projektów. Scenariusze nagrodzone w pierwszym etapie powinny
zostać zrealizowane do 30 X 2017. Uroczyste ogłoszenie laureatów drugiego etapu
konkursu odbędzie się na spotkaniu w siedzibie Fundacji Służby Rzeczypospolitej.
Autorzy i opiekunowie najlepszych realizacji w każdej z dwóch kategorii wiekowych
otrzymają nagrodę w postaci wyjazdu do Włoch śladami księdza Ziei.

IV. Warunki uczestnictwa w konkursie
1. Konkurs ma charakter otwarty i jest skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych (klas 1 i 2) z terenu Warszawy i Mazowsza, pracujących w
grupach pod opieką nauczyciela.
2. Uroczyste ogłoszenie konkursu odbędzie się na gali Sprawiedliwi 2017 organizowanej
przez DSH i Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w dniu 6 marca 2017 r.
3. Uczniowie są zgłaszani do projektu grupowo przez nauczyciela, który wypełnia kartę
zgłoszeniową na stronie www.dsh.waw.pl.
4. Zespół zgłaszany do konkursu może liczyć od 3 do 6 uczniów.
5. Każdym zespołem może się opiekować tylko jeden nauczyciel. Jeden nauczyciel
może zgłosić więcej niż jeden zespół do konkursu.
6. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb
konkursu oraz, w przypadku wygranej, na umieszczenie imienia i nazwiska na liście
laureatów konkursu w Internecie.
7. Informacje na temat konkursu można uzyskać kontaktując się z organizatorem pod
adresem e-mail: edu@dsh.waw.pl.
V. Terminarz konkursu
1. Zgłoszenia do udziału w konkursie przyjmowane są do 31 marca 2017 (załącznik nr
1 do regulaminu) na adres e-mail edu@dsh.waw.pl.
2. Prace konkursowe wraz z dokładnie wypełnioną metryczką (załącznik nr 2 do
regulaminu) należy dostarczyć na adres e-mail do dnia 12 maja 2017 r. lub drogą
pocztową na adres: Dom Spotkań z Historią, ul. Karowa 20, 00-324 Warszawa z
dopiskiem Konkurs „Pójść za księdzem Zieją”. O przyjęciu decyduje data stempla
pocztowego.
3. Ogłoszenie wyników pierwszego etapu nastąpi w czerwcu 2017 podczas uroczystości
upamiętniającej Sprawiedliwych w warszawskim Ogrodzie Sprawiedliwych.
4. Zwycięskie projekty należy zrealizować do 30 października 2017 r. Organizatorzy
proszą o informację o terminie publicznej prezentacji projektu na adres organizatora.
Uczestnicy zobowiązani są do przesłania dokumentacji z realizacji projektu oraz
sprawozdania finansowego z wykorzystania przyznanych środków. Uroczyste
ogłoszenie wyników drugiego etapu odbędzie się na spotkaniu urządzonym przez
Fundację Służby Rzeczypospolitej.
VI. Skład jury
1. Organizator powołuje jury konkursu. W jury zasiadają: Barbara Czepik, Zbigniew
Derdziuk, Michał Komar, Irena Lipowicz, Jacek Moskwa, Krystyna Mokrosińska,
Łukasz Turski, Henryk Wujec, ks. Aleksander Seniuk, Anna Trzeciakowska, Arkadiusz
Walczak, Ewa Wierzyńska, Magdalena Wiśnioch, Jakub Wygnański, Anna
Ziarkowska, o. Maciej Zięba)
2. Decyzje jury są ostateczne i niepodważalne.

VII. Ocena prac, nagrody
Kryteria oceny:
1. Oryginalność pomysłu
2. Ciekawa forma realizacji

3. Staranność wykonania.
Prace powinny spełniać wskazane w cz. II-V niniejszego regulaminu wymagania co do
autorów i opiekunów, przedmiotu konkursu, formy, zasad wykorzystywania materiałów
oraz terminów zgłaszania udziału i składania prac.
Nagrody:
1. W pierwszym etapie Jury wyłoni sześć zwycięskich zespołów, po trzy w każdej
kategorii wiekowej: dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Opiekunowie
zwycięskich zespołów otrzymają zestaw książek historycznych nominowanych do
nagrody Kazimierza Moczarskiego w 2016 r. Członkowie nagrodzonych zespołów
otrzymają fundusze na realizację swoich projektów, rozpoczynając tym samym etap
drugi.
W drugim etapie wyłonione zostaną dwa najlepiej zrealizowane projekty ( po jednym
w kategorii szkoły gimnazjalne oraz ponadgimnazjalne). Członkowie zespołów
i opiekunowie najlepiej zrealizowanych projektów otrzymają nagrodę w postaci
wyjazdu do Włoch śladami księdza Zieii.
2. Fundacja Służby Rzeczpospolitej jest współorganizatorem konkursu i fundatorem
nagród, zgodnie ze Statutem Fundacji: Rozdział 2 – Paragraf 10 – Punkty 3, 4, 5, 7
oraz Rozdział 2 – Paragraf 11 – Punkty 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, jak również
obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
3. Organizator przewiduje możliwość wyłonienia większej niż przewidziano w
regulaminie ilości zwycięskich drużyn i przyznania im nagród.
VIII. Sposób podania wyników do publicznej wiadomości
Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronach internetowych
Organizatorów.
Laureaci konkursu zostaną dodatkowo poinformowani o wynikach konkursu drogą
elektroniczną.

