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e-mail: muzeum@belzec.eu 

 

 

REGULAMIN KONKURSU 

„PAMIĘĆ O WOJNIE W MOJEJ RODZINIE” 

CELE KONKURSU   
 zainspirowanie i zachęcenie młodzieży do podjęcia samodzielnych badań nad historią 

swojej rodziny związaną z wydarzeniami II wojny światowej, 
 kształtowanie umiejętności kreatywno-krytycznego myślenia o dziejach minionych, 

a także rozwijanie umiejętności pracy ze źródłami historycznymi, 
 doskonalenie umiejętności posługiwania się różnorodnymi formami wypowiedzi: 

relacje, wywiady, opowiadania, reportaże, prezentacje medialne, plakaty, filmiki, 
komiksy, broszury itp. 

 

ORGANIZACJA 

KONKURSU 

 Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich w wieku 

od 14 do 18 lat. Tematyka konkursu obejmuje okres związany z II wojną światową i czasy 

powojennej. 

Przedmiotem konkursu jest zebranie, opracowanie i utrwalenie relacji świadków i uczestników 

związanych z wydarzeniami mającymi miejsce podczas II wojny światowej oraz  przedstawienie 

ich za pomocą wybranej techniki, takiej jak np.: plakat, filmik, prezentacja multimedialna, 

komiks lub broszura. Do każdej pracy powinna zostać dołączona spisana historia danej 

rodzinny lub konkretnego wydarzenia w formie komentarza. Opracowanie może zawierać 

niezbędne: tabele, wykresy, fotografie, szkice, mapy, dokumenty itp. 

KRYTERIA OCENY 

PRAC 

KONURSOWYCH 

          Muzealna Komisja Konkursowa dokona oceny prac, uwzględniając : 

 faktografię historyczną i ciągłość rozwijanego tematu, 
 dobór materiałów źródłowych, np.: dokumenty, relacje, fotografie itp., 
 kompozycję i język pracy, 
 estetykę wykonania.  

 

SKŁADANIE PRAC 

KONKURSOWYCH 

 Prace, które spełnią wyżej wymienione warunki powinny zostać nadesłane do dnia 15 
kwietnia 2018r. na adres:  

Muzeum - Miejsce Pamięci w Bełżcu 

ul. Ofiar Obozu 4 

22-670 Bełżec 

z dopiskiem „Konkurs historyczny” 

lub dostarczone osobiście do Muzeum w dniach od wtorku do niedzieli od 9:00 do 16:00  

 

http://www.belzec.eu/
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Do prac należy także dołączyć kartę uczestnika konkursu (załącznik nr 1) oraz  zgodę 

pełnoletniego autora, ewentualnie rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku 

uczestników niepełnoletnich, na bezpłatne wykorzystanie pracy w druku, publikacje 

internetowe, ogłoszenie wyników konkursu, eksponowanie w innych miejscach, z podaniem 

danych osobowych autora, celem popularyzacji konkursu zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (załącznik 2 lub 3).  

 

Dodatkowe informacje dotyczące Konkursu udzielane mogą być przez Panie: Ewelinę Szumilak 

 i Ewę Koper pod numerem telefonu: 84 665 25 10  

 

Informujemy, że wszystkie nadesłane na konkurs prace wraz z załącznikami nie będą zwracane 

uczestnikom konkursu i zostaną zarchiwizowane w zbiorach Muzeum - Miejsca Pamięci w 

Bełżcu. Organizatorzy dopuszczają możliwość przetwarzania i rozpowszechniania prac w 

całości lub fragmentarycznie.  

ROZSTRZYGNIĘCIE 

KONKURSU 

 Muzealna Komisja Konkursowa dokona oceny nadesłanych prac i powiadomi dyrektorów szkół 

o nagrodzonych i wyróżnionych uczniach w terminie do 15 maja 2018 roku.  

Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają weryfikacji lub zaskarżeniu.  

 

Najciekawsze prace zostaną nagrodzone oraz (w miarę możliwości) zaprezentowane szerszej 

publiczności (np. w formie wystawy prac). 

 

Laureaci, Opiekunowie i Dyrektorzy szkół zostaną zaproszeni na uroczystość wręczenia nagród 

i wyróżnień do dnia  21 maja 2018 roku. 

 

Z konkursu wyłonione zostaną najciekawsze prace, których autorzy w ramach nagrody 

skorzystają z bezpłatnej wycieczki całodniowej do Lublina do takich miejsc jak:  Majdanek, 

Stare Miasto i  Muzeum na Zamku. 

 

UWAGI KOŃCOWE  Uprzejmie prosimy dyrektorów szkół, nauczycieli języka polskiego, historii i informatyki oraz 

wychowawców klas, o rozpropagowanie konkursu w szkołach i placówkach oświatowych. 

Młodzież zachęcamy do licznego udziału. 
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Załącznik nr 1 

 

KARTA UCZESTNIKA KONKURSU HISTORYCZNEGO „Pamięć o wojnie w mojej rodzinie”. 

organizowanego przez Muzeum – Miejsce Pamięci w Bełżcu 

 (proszę wypełnić czytelnie drukowanymi literami)  

 

Imię i nazwisko……………………………………………………………………………………………………………………..  
Klasa…………………………………..wiek………………………………… Pełne dane teleadresowe (miejsce 
zamieszkania, telefon/y, e – mail)………..…………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nazwa i adres szkoły (wraz z e – mail) …………………………………………………………………………………….  

Imię i nazwisko nauczyciela, opiekuna …………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………….                                                    …………………………………………… 

data i podpis Uczestnika     pieczęć szkoły, 

placówki oświatowej 

 

Załącznik nr 2 

 

OŚWIADCZENIE rodziców/prawnych opiekunów NIEPEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA KONKURSU 

(proszę wypełnić czytelnie drukowanymi literami) 

 

 ……………………………………………………………… 

(imię i nazwisko uczestnika) 

 

Po zapoznaniu się i akceptacji regulaminu Konkursu Historycznego „Pamięć o wojnie w mojej 

rodzinie” organizowanego przez Muzeum – Miejsce Pamięci w Bełżcu wyrażam zgodę na 

bezpłatne publikacje pracy (druk, Internet, wystawa) z podaniem danych osobowych autora, 

celem popularyzacji konkursu (Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych).  

 

……………………………………………. 

data i podpis rodzica/prawnego opiekuna 
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Załącznik nr 3 

 

OŚWIADCZENIE PEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA KONKURSU 

 (wypełnić czytelnie drukowanymi literami) 

 

……………………………………………………………… 

(imię i nazwisko uczestnika) 

 

Po zapoznaniu się i akceptacji regulaminu Konkursu Historycznego „Pamięć o wojnie w mojej 

rodzinie” organizowanego przez Muzeum – Miejsce Pamięci w Bełżcu wyrażam zgodę na 

bezpłatne publikacje pracy (druk, Internet, wystawa) z podaniem danych osobowych autora, 

celem popularyzacji konkursu (Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych).  

 

……………………………………………. 

data i podpis uczestnika 

 

 

 

 

 


