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  Muzeum to miejsce, w którym gromadzi się rzeczy ważne. Takie, jakie chce się zachować 

na przyszłość i takie, o których chcielibyśmy, by wiedzieli też inni. Nasz konkurs jest zachętą do tego, 

byś stworzył swoje DOMOWE MUZEUM. Takie, jakie tylko Ty, a nie nikt inny możesz zapełnić 

treścią.  

        Proponując Ci udział w konkursie zależy nam na tym, by zainteresować Cię nieznanymi, 

zapominanymi zdarzeniami z przeszłości. Przede wszystkim tymi, które przechowują w pamięci ludzie 

starsi z Twojego otoczenia – rodzice, dziadkowie, krewni, sąsiedzi. Proponujemy, żebyś poprosił/a 

ich o to, by opowiedzieli Ci o zdarzeniach, które przeżyli albo o takich, o których im opowiedziano. 

Często można natrafić na wspomnienia bardzo stare, te jeszcze sprzed wojny - o dzieciństwie, 

obyczajach, o tym jak się kiedyś żyło, o wojnie, o tym jak wyglądały czasy powojenne. 

Zapytaj o stare zdjęcia, dokumenty, zachowane stare przedmioty, szczególnie te, z którymi 

wiążą się jakieś opowieści. Ważne, żeby to były przedmioty i wspomnienia pochodzące od ludzi, 

którzy bezpośrednio je przeżywali albo od ich świadków, którzy o nich usłyszeli. Nie z książek czy 

internetu.  

       Od Twojej decyzji zależy, co znajdzie się w Twoim DOMOWYM MUZEUM i jaki będzie 

miało kształt. Może być zbiorem niedużych plansz, rysunków, albumem, mapą wędrówek, które 

odbyła rodzina, prezentacją komputerową itp. Może zawierać też zapisy, albo nagrania opowieści – 

np. historię rodziny, czy opowieści związane ze zdjęciami, przedmiotami, dokumentami, albo np. 

zestaw opisanych archiwalnych zdjęć i dokumentów… 

Cele konkursu: 

 upowszechnienie wiedzy o najnowszych dziejach; 

 stworzenie bazy dokumentującej dziedzictwo kulturowe polskich rodzin (pamiątki 

rodzinne). 

 zachęcenie młodych ludzi do głębszego zainteresowania historią regionu, losami 

swojej rodziny czy szukania świadków minionych wydarzeń wśród znajomych; 

 zastosowanie multimediów i nowoczesnych technik plastycznych w procesach 

edukacji kulturowej młodzieży; 

 zgromadzenie i swoista inwentaryzacja rodzinnych zasobów kulturowych dzieci 

i młodzieży, 

 nauczenie młodych ludzi, w jaki sposób należy uczyć się otaczającego świata, jak 

eksplorować różne obszary dziedzictwa przeszłości najbliższych. 



Zadanie konkursowe: 

1. Przedmiotem konkursu jest przedstawienie prezentacji w dowolnej formie 

dokumentującej pamięć historyczną danej rodziny w oparciu o jej wspomnienia 

i pamiątki rodzinne. 

2. Prezentacje mogą obejmować zapisy wywiadów, wspomnienia i opowieści członków 

rodziny, sąsiadów, znajomych, kopie fotografii, dokumentów, fotografie 

pamiątkowych przedmiotów etc.  

3. Prace powinny dotyczyć przedmiotów i zdarzeń sprzed 1958 r. 

Zasady uczestnictwa: 

1. Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów z klas 0-8. 

2. Uczeń może przygotować tylko jedną prezentację.  

3. Nad pracą konkursową pracuje jedna osoba, w przypadku rodzeństwa uczącego się 

w naszej szkole dopuszczalna jest praca zespołowa. 

4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przedstawienie pisemnej zgody 

prawnego opiekuna na uczestniczenie w nim oraz wcześniejsze skontaktowanie się 

z organizatorem konkursu i przedstawienie tematu pracy i koncepcji prezentacji 

pozyskanych źródeł. 

5. Przedstawiana praca musi być samodzielnym opracowaniem zebranych źródeł np. 

wspomnień, relacji ustnych, nagrań video i audio, fotografii i dokumentów 

pisanych.  

6. Praca nie może powtarzać w całości istniejących opracowań i innych 

opublikowanych projektów (także w internecie); nie może być również nagrodzona 

w innym konkursie. 

7. Praca i zawarte w niej lub dołączone do niej materiały nie mogą naruszać prawa do 

wizerunku i prawa autorskiego osób trzecich; w przeciwnym wypadku autor pracy 

ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność wobec osób, których prawa naruszył. 

8. W wypadku cytowania publikowanych tekstów, należy podać ich źródło.  

9. Prace mogą być publikowane lub wykorzystane przez organizatora konkursu 

w całości lub części.  

10. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych 

udostępnianych podczas realizacji programu w celach komunikacyjnych, 

historycznych, naukowych. 

Termin i miejsce prezentacji prac: 

 Prace należy dostarczyć organizatorowi do 28 października 2019 r. Najlepsze 

prace zostaną zaprezentowane na forum szkoły podczas Tygodnia Patriotyzmu, 

13 listopada w środę.  

Organizatorki: Krzysztofa Jurska, Monika Cybulska-Ryciuk 

 

 

 



Załącznik 2 do regulaminu  

Oświadczenie rodzica 

na potrzeby konkursu  

„Moje Domowe Muzeum” 

 
Ja, niżej podpisany/a 

……………………………...…………………………....………………….., (imię i nazwisko) 

 

zamieszkały/a 

………………..…………………………………..……….………………………… (adres)  

 

1. Oświadczam, że zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.): 

 

a) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego 

  

dziecka  

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

(imię i nazwisko) 

 

ucznia  .............................................................................................................................................. 

(nazwa szkoły)  

 

do celów związanych z jego udziałem w konkursie „Moje Domowe Muzeum” 

……………………………………………….. 
Podpis  

b) wyrażam zgodę na publikowanie na stronie internetowej oraz Facebooku Organizatorów imienia 

i nazwiska oraz nazwy szkoły mojego dziecka na liście zakwalifikowanych do konkursu oraz na 

liście laureatów. 

……………………………………………….. 
Podpis  

c) wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody
1

 na nieodpłatne wykonanie indywidualnych zdjęć 

zawierających wizerunek mojego dziecka, zarejestrowanych podczas uroczystego zakończenia 

konkursu, ich przetwarzanie oraz nieodpłatne ich publikowanie na stronie internetowej 

i Facebooku organizatorów, zawierających wizerunek mojego dziecka, zarejestrowanych podczas 

uroczystego zakończenia konkursu. Ww. zgoda nie dotyczy zdjęć grupowych/zbiorowych. 

……………………………………………….. 
Podpis  

 

2. Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z regulaminem Konkursu i akceptuję jego 

postanowienia. 

……………………………………………….. 
Podpis  

 
 

 
 

                                                                 
1
 niepotrzebne skreślić 


