
  

Regulamin ponadregionalnego konkursu historycznego  

„Zapal znicz pamięci – Znajdź bohatera!”  

w roku szkolnym 2017/2018 

      

§1. 

Organizatorem konkursu jest Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni 

przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Poznaniu, zwany dalej Organizatorem. 

§2. 

Konkurs historyczny pt.: „Zapal znicz pamięci – Znajdź bohatera!”, zwany dalej „konkursem", 

jest organizowany w ramach  IX akcji medialno – edukacyjnej „Zapal znicz pamięci”, zwanej 

dalej „akcją”, której celem jest przywracanie pamięci o dramatycznych losach Polaków 

mieszkających podczas II wojny światowej na ziemiach wcielonych do III Rzeszy.   

§3. 

Akcja jest wspólną inicjatywą pięciu oddziałów IPN oraz Programu I Polskiego Radia, 

regionalnych rozgłośni radiowych Polskiego Radia z Poznania, Bydgoszczy, Katowic, Łodzi 

oraz Gdańska.  

§4. 

Zadaniem ucznia, który chce wziąć udział w konkursie jest odszukanie własnego bohatera w 

ramach akcji „Zapal znicz pamięci” i nadesłanie pracy prezentującej jego postać. Uczeń 

przygotowuje indywidualną pracę: pisemną (do 10 stron maszynopisu), prezentację 

multimedialną (do 20 slajdów w programie Power Point wersja 97-2013 na płycie DVD) lub 

film (do 5 minut) opartą na materiale źródłowym, na temat przewodni edycji akcji. Praca 

konkursowa, powinna być samodzielną pracą twórczą. 

 

§5. 

1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i 

ponadgimnazjalnych. Uczniowie oceniani będą w trzech kategoriach:  

- szkoły podstawowe; 

- gimnazja;  

- szkoły ponadgimnazjalne.  

2. Konkurs ma charakter otwarty i mogą w nim brać udział uczniowie ze szkół znajdujących 

się na ziemiach polskich wcielonych do Rzeszy podczas II wojny światowej. 



      §6. 

1. Uczniowie wraz z pracą przesyłają wypełniony formularz stanowiącego załącznik nr 1 do 

regulaminu.  

2. Warunkiem udziału w konkursie jest dołączenie do pracy i formularza oświadczenia 

(załącznik 2) uczestnika konkursu o akceptacji regulaminu.  

       

§7. 

    

 1. Pracę konkursową należy przesłać do siedziby IPN w Poznaniu z dopiskiem konkurs „Zapal 

znicz pamięci – Znajdź bohatera!” w terminie do  dnia 16 października 2017 r. O przyjęciu 

pracy decyduje data stempla pocztowego.    

2. Praca w przypadku pracy pisemnej powinna zostać nadesłana w postaci wydruku i w wersji 

elektronicznej na płycie CD/DVD , w przypadku prezentacji i filmu na płycie DVD.  

3. Prace zostaną ocenione przez Komisję Konkursową.  

4.Komisja Konkursowa złożona z pracowników Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN 

w Poznaniu sprawdzi nadesłane prace  w terminie do dnia  30 października 2017 r.  

5.Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 31 października 2017 r.  

       

      §8. 

W każdej kategorii wiekowej autorzy trzech najlepszych prac zostaną nagrodzeni podczas 

„Koncertu Zaduszkowego. Pamiętamy…" , który odbędzie się 6 listopada 2017 r. w Teatrze 

Muzycznym w Poznaniu bezpłatnymi wejściówkami do Muzeum II Wojny Światowej w 

Gdańsku.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do Regulaminu 

 

Formularz - konkurs „Zapal znicz pamięci – Znajdź bohatera!” 

 

 

Tytuł pracy: …………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

Imię i nazwisko ucznia 

....................................................................................................................................................... 

e-mail  .................................................................... nr telefonu ............................................. 

adres zamieszkania:  kod .......................... miejscowość ............................................................. 

ulica ...................................................................... nr domu  ............ numer mieszkania ........... 

 

 

 

 

 

 

Pełna nazwa szkoły 

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

nr telefonu …………………………. 

adres szkoły:  kod .......................... miejscowość .............................................................. 

ulica...................................................................... nr domu  ................ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 do Regulaminu 

 

 

Ja niżej podpisany/a ...................................................................................  

Oświadczam, iż zapoznałem/-am się z Regulaminem Konkursu Historycznego „Zapal znicz 

pamięci–Znajdź bohatera!” w roku szkolnym 2017/2018 oraz akceptuję postanowienia 

zawarte w ww. Regulaminie.  

Wyrażam zgodę na publikowanie i przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Konkursu 

oraz wyrażam zgodę na   publiczne  odtwarzanie, pokaz i wyświetlanie fragmentów lub całości 

mojej pracy. 

 

................................................................... 

Podpis ucznia 

(w przypadku ucznia niepełnoletniego podpis 

rodziców/prawnych opiekunów) 

 

 

 

Podstawa prawna:  

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (T.j.Dz. U. z 2016 r. poz. 

922) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 


