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Regulamin konkursu „Porozmawiajmy o historii”
I. Organizator konkursu:
1. Organizatorem konkursu jest Fundacja Mamy i Taty z siedzibą w Warszawie (04-844), ul.
Patriotów 110/316.
2. Partnerem konkursu jest Stowarzyszenie Edukacji i Wspierania Rodziny STERNIK z
siedzibą w Warszawie (04-703), ul. Pożaryskiego 28.
3. Konkurs dofinansowano ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana
Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego w ramach Funduszu Patriotycznego.
II. Cele konkursu:
1. Umożliwienie uczniom poznania historii swojej rodziny i społeczności lokalnej (szkoła,
klub sportowy, harcerstwo, parafia itp.).
2. Wsparcie uczniów w zacieśnianiu relacji, które uległy rozluźnieniu w czasie pandemii.
3. Rozbudzenie motywacji do doskonalenia swoich umiejętności z obszaru komunikacji
audiowizualnej.
4. Zachęta i nauka uczestnictwa w kulturze.
5. Rozwijanie wyobraźni i twórczego działania uczniów.
6. Rozbudzenie świadomości tożsamości narodowej, dziedzictwa kulturowego i pamięci
historycznej.
7. Odtwarzanie i budowanie zachowań patriotycznych w oparciu o wartości przekazywane w
małżeństwie i rodzinie, parafii, szkole, harcerstwie, klubie sportowym itp.
8. Kształtowanie i promowanie wzorców postępowania, autorytetów oraz wartości rodzinnych.
9. Wzmacnianie osłabionych w czasie pandemii więzi rodzinnych poprzez współpracę z
rodzicami, dziadkami, krewnymi i innymi członkami rodziny.
10. Promowanie osiągnięć uczniów.
III. Ustalenia ogólne:
1. Udział uczniów w konkursie jest dobrowolny.
2. W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie zainteresowani konkursem z klas:
• 7-8 szkół podstawowych
• 1-4 szkół ponadpodstawowych
3. Za prawidłowy przebieg konkursu na poziomie szkolnym odpowiedzialni są nauczyciele
oddelegowani do konkursu przez Dyrekcję Szkoły.
4. Informacje dotyczące organizacji, przebiegu i wyników konkursu będą zamieszczane na
stronie PorozmawiajmyOHistorii.pl
IV. Temat konkursu:
1. Tematem konkursu jest przedstawienie przez uczniów wiedzy dotyczącej lokalnych
bohaterów poprzez przegląd pamiętników, listów, dokumentów, albumów zdjęć, śladów
historii zachowanych w rodzinie, parafii, klubie sportowym o tradycji mówionej, a następnie
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przekazanie jej rówieśnikom w wybranej formie: wideo- bądź fotoreportażu, dającej
szerokie pole do kreatywnej narracji.
2. Prace powinny dotyczyć osób żyjących w okresie 1918-2021, zarówno kobiet, jak i
mężczyzn, charakteryzujących się przywiązaniem do wartości patriotycznych. Mogą to być
na przykład osoby, które walczyły zbrojnie, jak i zajmowały się domem, edukacją,
wychowaniem (babcie, matki, dzieci), kształtowaniem lokalnej społeczności, tworzeniem
kultury, lokalni animatorzy kultury, twórcy systemu zdrowia, założyciele klubów
sportowych, organizacji harcerskich czy też współcześni weterani wojen (na przykład w
byłej Jugosławii, Afganistanie, na innych misjach pokojowych). Powyższe przykłady są
jedynie sugestiami, nie wykluczającymi innych lokalnych patriotów cieszących się estymą
w lokalnej społeczności. Prace mogą dotyczyć osób zmarłych, ale również nadal żyjących.
V. Formy prac konkursowych:
1. Konkurs realizowany jest w dwóch formach:
• materiał audiowizualny w formacie mp4, czas trwania minimalnie 30 sekund,
maksymalnie 7 minut;
• fotoreportaż w formacie .pdf zawierający minimalnie 3 zdjęcia i 700 znaków (ze
spacjami) opisu, maksymalnie 10 zdjęć i 3600 znaków (ze spacjami) opisu.
VI. Sposób składania prac konkursowych:
1. Głównym trybem składania prac jest zgłoszenie ich przez nauczyciela wydelegowanego do
opieki nad konkursem przez Dyrektora Szkoły.
2. Dodatkowo prace mogą być zgłaszane przez indywidualnych uczniów ze szkół, w których
nie został wyłoniony nauczyciel opiekujący się konkursem.
3. Aby złożyć prace konkursowe, należy zarejestrować się na stronie internetowej
PorozmawiajmyOHistorii.pl, a następnie wejść za pomocą otrzymanego w wiadomości
email odnośnika na konto dedykowane szkole lub indywidualnemu uczniowi (por. punkt V.1
i V.2 powyżej). Prace konkursowe mogą być przesłane do organizatorów tylko i wyłącznie
transferem za pomocą formularza na koncie dedykowanym szkole lub uczniowi.
4. Przesłane przez siebie prace można przeglądać po zalogowaniu na konto.
5. Szkoła może przesłać na konkurs dowolną liczbę prac, z zastrzeżeniem, że jeden uczeń
może być autorem jednej pracy.
6. Termin składania prac upływa 5 listopada 2021 r o godz. 15.00.
7. Z możliwości udziału w konkursie wykluczeni są członkowie najbliższych rodzin (dzieci,
rodzeństwo) członków komisji oraz pracowników organizatora i partnera zaangażowanych
w organizację konkursu.
VII. Komisja konkursowa i kryteria oceny prac:
1. Prace konkursowe oceniać będzie komisja, w której skład wejdą przedstawiciele Fundacji
Mamy i Taty (organizatora) oraz Stowarzyszenia Sternik (partnera).
2. Zadaniem komisji jest wyłonienie laureatów konkursu oraz osób wyróżnionych.
3. Komisja dokona oceny prac pod kątem formalnym (por p. IV.1), a następnie pod kątem
zgodności z tematem konkursu (por. p. III.1 i III.2), wartości merytorycznej, artystycznej,
komunikatywności przekazu oraz odniesienia do wartości i tożsamości lokalnej.
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4. Komisja wyłoni laureatów I, II i III nagrody oraz przyzna trzy wyróżnienia w każdej z
dwóch kategorii: dla uczniów klas 7-8 szkół podstawowych oraz uczniów klas 1-4 szkół
ponadpodstawowych.
5. Wybrane przez organizatora fotoreportaże lub ich fragmenty, a także odnośniki do
materiałów audiowizualnych i ich print screeny zostaną zamieszczone w formie bezpłatnej
publikacji książkowej, podsumowującej konkurs.
VIII. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród:
1. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi podczas oficjalnej gali dnia 25 listopada
2021.
2. Laureaci i wyróżnieni zostaną powiadomieni o wynikach i zaproszeni na galę przynajmniej
z tygodniowym wyprzedzeniem.
3. Prace konkursowe zostaną opublikowane na stronie PorozmawiajmyOHistorii.pl po upływie
terminu składania prac.
4. Uczestnikom przyznane zostaną następujące nagrody i wyróżnienia:
• w kategorii dla uczniów klas 7-8 szkoły podstawowej:
I nagroda: kamera sportowa
II nagroda: kamera sportowa
III nagroda: czytnik ebooków
wyróżnienie: album książkowy
• w kategorii dla uczniów klas 1-4 szkoły ponadpodstawowej:
I nagroda: kamera sportowa
II nagroda: kamera sportowa
III nagroda: czytnik ebooków
wyróżnienie: album książkowy
IX. Postanowienia końcowe:
1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przesunięcia terminów konkursu oraz
do zmiany Regulaminu. Informacja o ewentualnych zmianach zostanie zamieszczona na
stronie internetowej PorozmawiajmyOHistorii.pl.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do edycji prac (konwersji, zmiany rozdzielczości,
kadrowania, zmiany proporcji, zmiany formatu pliku) w sposób niezmieniający koncepcji
pracy w celu optymalizacji wyświetlania na stronie internetowej i w materiałach
drukowanych.
3. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie decyduje organizator. Od decyzji
organizatora nie przysługuje odwołanie.
4. Zgłoszenie pracy w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
5. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych
osobowych w celu prowadzenia konkursu, wyłonienia laureatów i osób wyróżnionych,
przyznania nagród oraz w celach promocji i informacji o konkursie
6. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem praw autorskich
do pracy konkursowej. Zawarcie umowy o przeniesienie praw autorskich nastąpi w dniu 5
listopada 2021 r o godz. 15.00, z chwilą upływu terminu składania prac.
7. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia informacji o konkursie.
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