REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE
BOHATERON W TWOJEJ SZKOLE 2020
(z dnia 31.07.2020 r.)

I. O projekcie
BohaterON w Twojej Szkole to część ogólnopolskiej kampanii o tematyce historycznej BohaterON –
włącz historię!. Podjęte działania są odpowiedzią na ogromny sukces czterech edycji ww. inicjatywy,
a w szczególności reakcją na rosnące zainteresowanie prowadzonymi w ramach akcji działaniami
edukacyjnymi. Kampania ma na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania
Warszawskiego, edukację społeczeństwa, a także promocję patriotycznych postaw i historii Polski XX
wieku. W ramach czterech edycji akcji Polacy z kraju i zagranicy wysłali do Powstańców Warszawskich
ponad osiemset tysięcy kartek i listów. Działania edukacyjne pierwszej edycji opierały się na
warsztatach kreatywnych w 16 województwach dla ponad 1100 uczniów. W drugiej edycji do
współpracy - w ramach seminariów organizowanych w całej Polsce - zaprosiliśmy prawie 170
nauczycieli, dzięki czemu projektem zostało objętych ponad 13 tysięcy uczniów. Z kolei w 2018 roku
w akcję lekcji o powstaniu i wysyłkę życzeń zaangażowało się 2781 szkół i niemal 350 tys. uczniów.
W 2019 roku wartości te zostały podwojone. 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 projektu
BohaterON w Twojej Szkole (zwany dalej Projektem) to działania skierowane do placówek oświatowych
i instytucji związanych z edukacją dzieci i młodzieży. Udział w projekcie jest bezpłatny, a rekrutacja
została podzielona na trzy obszary:
1. Akcja dla szkół (zwana dalej Akcją). W akcji wysyłania życzeń do Powstańców Warszawskich
mogą wziąć udział przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe, drużyny
harcerskie, hufce pracy oraz inne placówki edukacyjne. Podstawą do zakwalifikowania do
projektu i otrzymania pakietu materiałów edukacyjnych (konspekty zajęć dot. Powstania
Warszawskiego i edukacji patriotycznej wraz z materiałami dodatkowymi) będzie poprawnie
wypełniony formularz zgłoszeniowy. Po przesłaniu na adres Fundacji życzeń od uczniów
w formie wspólnej kartki, listu, plakatu, pamiętnika bądź „innej” oraz krótkiego
sprawozdania z przeprowadzonych zajęć, każda szkoła otrzyma pamiątkowy dyplom
i zaświadczenie dla koordynatora.
2. Seminarium dla nauczycieli (zwane dalej Seminarium). W pierwszym semestrze roku szkolnego
2020/2021 Organizatorzy Projektu wraz z Instytutem Pamięci Narodowej i dzięki
dofinansowaniu działania przez Ministerstwo Obrony Narodowej zorganizują 4-dniowe
weekendowe seminarium dla nauczycieli i edukatorów pracujących z dziećmi i młodzieżą na
różnych poziomach kształcenia (szkoła podstawowa – I grupa, ponadpodstawowa – II grupa).
Spotkanie zostało podzielone na część stacjonarną dotyczącą metod nowoczesnego i
aktywnego nauczania o historii Powstania Warszawskiego, historii mówionej i pracy z
wykorzystaniem źródeł historycznych oraz część terenową, w ramach której nauczyciele wraz
z ekspertem odwiedzą miejsca pamięci związane z tematem. Podstawą do zgłoszenia udziału
w seminarium jest prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy dla nauczycieli. Na
podstawie udzielonych w nim informacji, m.in. na temat wcześniejszego zaangażowania w
promocję historii Polski XX wieku, organizatorzy wybiorą 40 osób, które będą uczestniczyć w
szkoleniu.
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3. Kartka ze Szpitala. Specjalną edycją akcji Wysyłka kartek w szkole (ustaloną osobnym
regulaminem) są działania prowadzone dla szkół szpitalnych, przyszpitalnych i sanatoryjnych.
Te placówki, oprócz konspektów zajęć, otrzymają również zestawy materiałów plastycznych
do własnoręcznego wykonania wyjątkowych patriotycznych kartek-lurek z życzeniami.
Warsztaty w szkołach zyskają dzięki temu nie tylko wymiar edukacyjny, ale również
terapeutyczny (arteterapia).
III. Organizatorzy projektu
Organizatorami Projektu są:
Fundacja ROSA z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Ołtaszyńskiej 7, 53-010 Wrocław, 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 oraz
Fundacja SENSORIA z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Ołtaszyńskiej 7, 53-010 Wrocław,
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 we Wrocławiu, VI
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000564708, NIP: 8992769511,
REGON: 361879567.
W dalszej części regulaminu zwane również jako Organizatorzy.
IV. Patronat i współpraca merytoryczna
Projekt realizowany jest pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej i we współpracy
z Instytutem Pamięci Narodowej. Seminarium dla nauczycieli współfinansowane jest przez
Ministerstwo Obrony Narodowej w ramach Otwartego Konkursu Ofert „Wdzięczni Bohaterom –
Powstańcom Warszawskim”.

V. Uczestnicy projektu
1. Akcja dla szkół jest skierowana do wszystkich placówek edukacyjnych kształcących dzieci
i młodzież w wieku 5-19 lat (przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe, hufce
pracy, harcerstwo – dalej zwane Szkołami) .
2. Seminarium jest skierowane do nauczycieli, edukatorów, przedstawicieli organizacji
pozarządowych oraz instytucji kulturalno-edukacyjnych pracujących z uczniami na poziomie
starszych klas szkoły podstawowej (klasy 6-8) – I grupa oraz ponadpodstawowym (dalej zwani
Nauczycielami) – II grupa.
VI. Cel projektu
1. Celem Akcji dla szkół jest upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania
Warszawskiego poprzez wysłanie im wspólnie wykonanej przez szkołę/klasę/grupę pamiątki
z życzeniami oraz podniesienie poziomu wiedzy i świadomości uczniów na temat Powstania
Warszawskiego za sprawą przeprowadzonych lekcji tematycznych.
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2. Zadaniem seminarium jest przygotowanie oraz zachęcenie nauczycieli do prowadzenia zajęć
atrakcyjnych dla uczniów.

VII. Procedura ubiegania się o udział w projekcie
1.Szkoły:
a) Rekrutacja do udziału w Akcji trwa od 1 sierpnia do 2 października 2020 r.
b) Warunkiem zakwalifikowania się do Akcji jest zadeklarowanie uczestnictwa poprzez przesłanie
poprawne wypełnionego formularza uczestnictwa dostępnego pod linkiem:
https://forms.gle/XCcusYh1TzCvQD6M9.
2. Nauczyciele:
a) Rekrutacja do udziału w seminarium trwa od 1 września do 15 września 2020 r.
b) Zgłoszenia do udziału w seminarium dokonuje się poprzez poprawne wypełnienie formularza
zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie https://bohateron.pl/edukacja/seminarium-dlanauczycieli/. W formularzu – oprócz danych kontaktowych – należy opisać dotychczasowe
zaangażowanie nauczyciela w wychodzące poza podstawę programową działania/projekty
promujące historię Polski XX wieku.
c) Na podstawie nadesłanych zgłoszeń Organizatorzy wybiorą 40 osób (2 grupy), które wezmą
udział w seminarium. Kluczowym elementem oceny zgłoszeń będzie opis podjętych wcześniej
działań dotyczących promocji historii Polski XX wieku. O zakwalifikowaniu się do udziału
w szkoleniu nauczyciele zostaną poinformowani drogą elektroniczną lub telefoniczną. Wyniki
zostaną również opublikowane na stronie internetowej www.bohateron.pl.
d) Planowany termin realizacji seminarium to październik 2020 r. Szkolenie potrwa 4 dni
i odbędzie się w Warszawie.
VIII. Obowiązki organizatorów
1. Szkoły:
a) Na podany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail koordynatora Organizatorzy wysyłają
potwierdzenie udziału w projekcie i elektroniczne materiały edukacyjne, a po zakończeniu akcji
i złożeniu przez koordynatora sprawozdania – podziękowanie za udział w akcji i dyplom dla
szkoły.
b) Organizatorzy nieodpłatnie przekażą pamiątki przygotowane przez szkoły Powstańcom
Warszawskim.
2. Nauczyciele:
a) Organizatorzy zobowiązują się do zorganizowania i przeprowadzenia 4-dniowego seminarium
dla 40 wybranych nauczycieli.
b) Na podany w deklaracji zgłoszeniowej adres e-mail Organizatorzy – w zależności od wyniku
rekrutacji – wyślą podziękowanie za udział w rekrutacji lub potwierdzenie zakwalifikowania się
na seminarium edukacyjne dla nauczycieli wraz z informacją o terminie i miejscu spotkania.
Informacje o terminie i miejscu seminarium zostaną również umieszczone na stronie
internetowej www.bohateron.pl.
c) Organizatorzy zapewnią uczestnikom seminarium nocleg i wyżywienie oraz bilety wstępu do
zwiedzanych miejsc.
d) Każdy uczestnik seminarium otrzyma certyfikat potwierdzający zdobyte kompetencje.
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IX. Obowiązki uczestników
1. Udział w Projekcie jest bezpłatny.
2. Szkoły:
a) Obowiązkiem osoby zgłaszającej placówkę edukacyjną do Akcji jest zapoznanie się
z regulaminem dostępnym na stronie www.bohateron.pl.
b) Po otrzymaniu od Organizatorów e-maila z informacją o zakwalifikowaniu się placówki do
Projektu oraz materiałami edukacyjnymi zadaniem szkolnego koordynatora Akcji jest
zorganizowanie wśród uczniów zajęć dotyczących Powstania Warszawskiego. W tym celu
nauczyciel może wykorzystać przesłane elektronicznie konspekty zajęć. Zwieńczeniem
lekcji powinna być akcja przygotowania wspólnej pamiątki z życzeniami dla Powstańców
Warszawskich (wspólny list, wspólna kartka, plakat, laurka, pamiętnik itp.). Organizatorzy
nie udostępniają drukowanych, dedykowanych akcji pocztówek. Ważne jest, aby
placówki edukacyjne biorące udział w akcji przysyłały prace wg zasady: jedna
klasa/grupa/ szkoła = jedna pamiątka. Powstańcy bardzo cieszą się z korespondencji
tradycyjnej, jednak nie ukrywają, że chcieliby na każdą kartkę odpisać, a to bardzo duże
wyzwanie – z troski o naszych Bohaterów chcielibyśmy ograniczyć ilość korespondencji,
stąd forma wspólnych życzeń.
c) Organizatorzy nie pokrywają kosztów związanych z organizacją akcji pisania życzeń do
Powstańców w szkołach oraz ich wysyłką do Fundacji.
d) Kartki i listy z życzeniami wypisane w ramach Akcji należy odesłać w terminie do 31
października 2020 r. na adres: Fundacja Sensoria, ul. Ołtaszyńska 7, 53-010 Wrocław
z dopiskiem BOHATERON W TWOJEJ SZKOLE. Przesyłka musi zawierać dane kontaktowe
do nadawcy.
e) Do 31 października 2020 roku należy przesłać również sprawozdanie elektroniczne
z przeprowadzonych działań. Sprawozdanie będzie dostępne na stronie:
https://bohateron.pl/edukacja/wysylka-kartek-w-szkole/
f) Spełnienie obu warunków opisanych w podpunktach d i e gwarantuje otrzymanie
potwierdzeń uczestnictwa w projekcie.
3. Nauczyciele:
a) Obowiązkiem nauczyciela zgłaszającego się do udziału w seminarium jest zapoznanie się
z regulaminem dostępnym na stronie www.bohateron.pl.
b) Uczestnicy seminarium są zobowiązani do samodzielnego dotarcia na miejsce spotkania.
Organizatorzy nie zwracają poniesionych na ten cel kosztów.
X. Nagrody dla najaktywniejszych uczestników
1. Szkoły:
a) Każdy szkoła, która zostanie zgłoszona do Akcji i prześle do siedziby Organizatora pamiątki
z życzeniami dla Powstańców oraz sprawozdanie elektroniczne, otrzyma dyplom
uczestnictwa i podziękowanie dla koordynatora.
b) Najaktywniejsze placówki – wyróżniające się organizacją akcji w swojej społeczności
szkolnej/lokalnej – otrzymają specjalne wyróżnienia.
2. Nauczyciele:
a) Każdy uczestnik seminarium otrzyma imienny certyfikat uczestnictwa oraz pakiet
materiałów edukacyjnych wykorzystywanych podczas seminariów.
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XI. Kontakt z Organizatorem
Dodatkowe informacje o akcji można uzyskać telefonicznie bądź mailowo: tel. +48 531 236 309 e-mail:
katarzyna@bohateron.pl.
XII. Termin realizacji akcji
1. V edycja kampanii BohaterON – włącz historię! trwa od 1 sierpnia do 30 listopada 2020 r.
2. Działania prowadzone w ramach projektu BohaterON w Twojej Szkole będą trwały
w następujących terminach:
 Rekrutacja szkół do udziału w akcji – od 1 sierpnia 2020 r. do 2 października 2020 r.
 Zgłoszenia do udziału w seminarium dla nauczycieli – od 1 września 2020 r. do 15 września
2020 r.
 Seminarium dla nauczycieli – 4 dni w październiku 2020 r.
 Zajęcia w szkołach dotyczące Powstania Warszawskiego połączone z tworzeniem
wspólnych pamiątek z życzeniami i przesłanie ich do Fundacji oraz wypełnienie
sprawozdania elektronicznego – do 31 października 2020 r.
 Wysyłka podziękowań i dyplomów uczestnictwa w akcji – do 31 grudnia 2020 r.
XIII. Zakończenie projektu
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zakończenia realizacji Kampanii przed upływem terminu
wskazanego w poprzednim punkcie bez podania przyczyny. W przypadku zakończenia realizacji akcji
informacja ta zostanie ogłoszona na stronie internetowej oraz na profilu kampanii w serwisie
społecznościowym Facebook (@BohaterON).
XIV. Zmiana regulaminu
Zmiana Regulaminu jest dokonywana przez ogłoszenie Regulaminu w zmienionej wersji na stronie
internetowej www.bohateron.pl. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
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