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Regulamin 

konkursu na zadania do gry miejskiej 

„Przestrzeń miejska/regionu ― skarbnicą edukacji, pamięci i przygody” 

 

 

 

§ 1 

Informacje ogólne 

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki uczestnictwa 

w konkursie na zaprojektowanie zadań do scenariusza gry miejskiej realizowanej na 

terenie swojego miasta/regionu „Przestrzeń miejska/regionu ― skarbnicą edukacji, 

pamięci i przygody” (zwanego dalej „Konkursem”) oraz tryb przeprowadzenia 

Konkursu. Niniejszy konkurs realizowany jest w ramach projektu pod nazwą 

Regionalny Ośrodek Dialogu i Edukacji Historycznej (dalej: RODEH), 

współfinansowanego ze środków Muzeum Historii Polski w ramach X Edycji 

Programu „Patriotyzm Jutra” w roku 2018.  

2. Organizatorem Konkursu jest Centrum Europejskie Natolin (dalej: CEN), ul. 

Nowoursynowska 84, 02–797 Warszawa. Konkurs prowadzony jest przez 

zamiejscowy oddział CEN, Instytut Europejski w Łodzi, ul. Piotrkowska 262/264, 

90–361 Łódź.  

3. Działania RODEH swoim patronatem objęli:  

— Łódzki Kurator Oświaty;  

— Instytut Pamięci Narodowej — Oddział w Łodzi;  

— Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi;  

— Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi.  

4. Partnerami i instytucjami współpracującymi przy realizacji zadania są także: 

— Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego;  
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— Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi;  

— Stowarzyszenie „Obszary Kultury” z siedzibą w Łodzi.  

5. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych (klasy VII-VIII), 

gimnazjów, ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych z całej Polski, z wyłączeniem 

szkół dla dorosłych oraz uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Zgłoszeń 

mogą również dokonywać placówki oświatowe.  

6. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 

 

§ 2 

Cele konkursu 

1. Podnoszenie poziomu wiedzy historycznej wśród młodzieży.  

2. Pobudzanie innowacyjności, kreatywnego myślenia oraz rozumowania uczniów 

zgodnie z regułami logiki, jak również doskonalenie umiejętności podejmowania 

decyzji oraz rozważania i rozwiązywania trudnych i złożonych problemów.  

3. Promowanie idei interdyscyplinarności w edukacji.  

4. Doskonalenie zespołu umiejętności uczniów w zakresie: edukacji geograficznej, 

informatycznej oraz wirtualno-przestrzennej. Doskonalenie umiejętności posługiwania 

się technikami multimedialnymi, m.in. w wyszukiwaniu, krytycznej analizie i selekcji 

informacji.  

5. Rozwijanie umiejętności analizy i interpretacji tekstów źródłowych, map, planów, itd.  

6. Popularyzowanie wiedzy i historii XX wieku na przykładzie losów polskich miast, 

z uwzględnieniem zjawisk, postaci, wydarzeń o znaczeniu ponadlokalnym 

i ponadregionalnym.  

7. Wspieranie nowatorskich form popularyzacji i nauczania historii, dostosowanych do 

zmieniających się potrzeb młodego pokolenia i nowoczesnej szkoły. 

8. Doskonalenie umiejętności pracy w zespole.  
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§ 3 

Zakres i tematyka 

1. Zadaniem uczestników jest przygotowanie zadań do scenariusza gry miejskiej. Na 

projektowanym szlaku powinno znaleźć się nie mniej niż 5 tzw. przystanków 

z opracowanym zestawem zadań.  

2. Dobór szlaku spoczywa na uczestnikach Konkursu. Uczniowie mogą:  

a) skorzystać z opracowanych już szlaków kulturowo-historycznych — zachęcamy 

do korzystania z dostępnych zasobów cyfrowych,  

b) zaprojektować własny miejski szlak kulturowo-historyczny.  

3. Tematyka zadań musi być związana z historią dwudziestowieczną historią 

miasta/regionu, uczniowie mogą uwzględnić takie zagadnienia jak: 

a) miejsca posiadające doniosłe znaczenie historyczne lub kulturowe (np.: pomniki, 

place i skwery publiczne, budynki pofabryczne, dawne rezydencje 

przemysłowców, siedziby instytucji kultury, obiekty kultu itp.); 

b) miejsca związane z postaciami, które odegrały istotną rolę w dziejach 

miasta/regionu lub kraju, np.: politycy, ludzie kultury, społecznicy, przemysłowcy, 

etc.;  

c) miejsca, wydarzenia i postaci istotne z punktu widzenia tożsamości narodowej 

i ogólnoeuropejskiej; 

d) ukazanie przemian kulturowych, społecznych, etnicznych i gospodarczych, jakie 

zachodziły w danym mieście/regionie na przestrzeni XX w.  

Powyżej wskazana tematyka ma charakter przykładowy.  

4. Scenariusz gry miejskiej musi uwzględniać aspekt techniczno-artystyczny, a zadania 

do gry winny mieć charakter interdyscyplinarny. Preferowane będą prace 

zawierające element wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych 

(TIK) oraz narzędzi internetowych. 

5. W celu wsparcia uczestników Konkursu, Organizator umożliwia kontakt zdalny 

w zakresie konsultacji z ekspertami-historykami inicjatywy. Wszelkie zapytania tym 
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zakresie należy kierować na adres: rodeh@natolin.edu.pl. Dodatkowo, w bazie 

elektronicznej witryny www projektu znaleźć można pomocnicze zasoby źródłowe 

dot. historii wybranych polskich miast i regionów. 

 

§ 4 

Wymagania wobec zgłaszanych prac 

1. Na Konkurs można zgłaszać jedynie prace oryginalne, samodzielne wytworzone przez 

uczniów. 

2. Zgłaszane prace winny mieć charakter zbiorowy. Zespoły autorskie muszą liczyć 

czterech uczniów.  

3. Nadsyłane prace winny zawierać co najmniej:  

— imiona i nazwiska autorów;  

— tytuł trasy;  

— cele gry miejskiej oraz jej zakres historyczny i tematyczny;  

— preferowaną liczbę uczestników (liczbę zespołów); 

— opis trasy – przystanków i wyznaczonych zadań;  

— załączniki zawierające materiały dla zawodników, m.in. karty pracy, quizy, 

zagadki, polecenia, instrukcje, materiały informacyjne, opisy.  

4. Do pracy musi zostać dołączona bibliografia, dokumentująca wykorzystaną przez 

zespół autorski bazę źródłową materiałów.  

5. Wykorzystane w pracy materiały ikonograficzne (fotografie, ilustracje, kartografia), 

materiały audiowizualne, itd. nie mogą naruszać praw autorskich osób trzecich. etc.  

 

§ 5 

Organizacja i harmonogram 

1. Ogłoszenie konkursu następuje 1 czerwca 2018 r.  

2. Szkoły/placówki/jednostki oświatowe zgłaszają chęć udziału w konkursie najpóźniej 

do dnia 30 października 2018 r. Zgłoszenia należy nadsyłać drogą elektroniczną na 
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adres mailowy: rodeh@natolin.edu.pl (należy podać: nazwę i adres 

szkoły/placówki/jednostki oświatowej oraz dane kontaktowe do wyznaczonego 

koordynatora konkursu z ramienia danego podmiotu) oraz poprzez 

zarejestrowanie konta na witrynie internetowej projektu pod adresem rodeh.ie.lodz.pl. 

Brak zgłoszenia do konkursu nie wyklucza ostatecznie możliwości przedłożenia 

pracy, z zastrzeżeniem, iż decyzję o przyjęciu pracy podejmuje Organizator.  

3. Nabór prac prowadzony jest w sposób ciągły od dnia 1 czerwca do dnia 15 listopada 

2018 r. 

4. Jeśli dana szkoła/placówka/jednostka uczestniczy w kilku inicjatywach 

projektu/konkursach, należy przesłać 1 zgłoszenie zawierające podstawowe dane oraz 

wskazanie w którym konkursie uczniowie biorą udział. 

5. Zgłoszenia udziału szkoły/placówki/jednostki w Konkursie dokonuje wyznaczony 

przez dyrektora/kierownika danego podmiotu nauczyciel lub pracownik. Możliwym 

jest organizacja we własnym zakresie fazy eliminacyjnej konkursu, w toku której 

wyłonione zostaną najlepsze prace przekazane dalej do oceny Organizatora.  

6. Każda szkoła/placówka/jednostka może zgłosić do konkursu dowolną ilość prac 

opracowanych przez zespoły uczniowskie, z zastrzeżeniem, iż autorami każdej 

pracy musi być inny zespół uczniów. Prace zgłaszane do konkursu nie mogą być 

przedmiotem zgłoszeń w innych konkursach.  

7. Wszelkie pytania dotyczące warunków udziału w Konkursie i wymogów wobec prac 

nadsyłanych na Konkurs można kierować do Zespołu Projektowego RODEH na adres 

mailowy: rodeh@natolin.edu.pl. 

8. Nabór prac na Konkurs prowadzony będzie do dnia 15 listopada 2018 r. Organizator 

zastrzega sobie prawo do zmiany terminu.  

9. Prace należy nadsyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem witryny internetowej 

projektu rodeh.ie.lodz.pl. W wyjątkowej sytuacji, np. uwarunkowanej problemami 

technicznymi, prace można zgłaszać na adres mailowy: rodeh@natolin.edu.pl. 

10. Do prac należy dołączyć plik ze skanem podpisanego oświadczenia o nieodpłatnym 

mailto:rodeh@natolin.edu.pl
mailto:rodeh@natolin.edu.pl
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przeniesieniu praw autorskich na Organizatora Konkursu oraz przetwarzaniu danych 

osobowych, stanowiącego Załącznik Nr 1 do Regulaminu. Brak oświadczenia może 

prowadzić do dyskwalifikacji pracy z udziału w konkursie ze względów formalnych.  

11. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 30 listopada 2018 r. w formie 

elektronicznej.  

 

§ 6 

Zasady oceniania prac 

1. W skład Komisji Oceniającej wejdzie min. 5 przedstawicieli Zespołu Projektowego 

RODEH oraz 2 ekspertów zewnętrznych reprezentujących partnerów zadania.  

2. Nadesłane prace oceniane będą w następujących kategoriach:  

a) kreatywność, nowatorskość i różnorodność zadań;  

b) trafność doboru zadań pod względem tematycznym;  

c) interdyscyplinarność zadań (uwzględnienie wszystkich obowiązkowych 

komponentów);  

d) jakość i atrakcyjność materiałów przygotowanych dla uczestników gry;  

e) spójność zaprojektowanego scenariusza.  

3. W każdej z kategorii praca będzie mogła uzyskać 10 punktów. Maksymalna możliwa 

do uzyskania liczba punktów — 50.  

4. Wszystkie oceny nadesłanych prac muszą zostać zatwierdzone przez pełny skład 

Komisji Oceniającej.  

5. Oceny zatwierdzone przez Komisję Oceniającą są ostateczne i nie przysługuje od nich 

odwołanie. 

6. Na podstawie zatwierdzonych przez Komisję Oceniającą wyników sporządzona 

zostanie lista rankingowa, która zostanie ogłoszona do wiadomości publicznej za 

pomocą strony www Projektu.  

 

§ 7 
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Nagrody i wyróżnienia 

1. Nagrody i wyróżnienia w konkursie przyznane zostaną na podstawie listy rankingowej 

zatwierdzonej przez Komisję Oceniającą w trzech kategoriach: szkoły podstawowe, 

gimnazja, szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne. 

2. Organizatorzy przewidują przyznanie nagród zwycięzcom poszczególnych kategorii, 

na podstawie ustalonego rankingu punktowego. Na zwycięzców czekają atrakcyjne 

nagrody rzeczowo-finansowe (m.in. karty podarunkowe, planszowe i komputerowe 

gry o tematyce historycznej, najnowsza fachowa literatura historyczna, sprzęt 

elektroniczny), zarówno indywidualne, jak i dla danej szkoły/klasy, którą 

zwycięzca reprezentuje.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień.  

4. Nagrodzone i wyróżnione prace konkursowe zostaną zamieszczone w elektronicznej 

bazie wiedzy na witrynie internetowej RODEH pod adresem rodeh.ie.lodz.pl.  

5. Oprócz ww. nagród rzeczowych, nie mniej niż dwóch zwycięzców zaproszonych 

zostanie do udziału w Akademii Wiedzy i Umiejętności RODEH 2018, która odbędzie 

się w Instytucie Europejskim w Łodzi najpóźniej na początku grudnia 2018 r. 

W ramach tej bezpłatnej dla uczniów i określonej przez Organizatora liczby 

opiekunów (Organizator pokrywa koszty przejazdu do i z miejsca prowadzenia 

Akademii, koszty zajęć, zakwaterowanie oraz wyżywienie uczestników), 

zrealizowany zostanie wyjątkowy cykl inspirujących zajęć warsztatowych 

i terenowych we współpracy z partnerami projektu oraz podmiotami patronującymi 

inicjatywie. Dodatkowo szkoła/placówka/jednostka oświatowa, reprezentowana przez 

zwycięską drużynę Konkursu uzyska wsparcie merytoryczne/organizacyjne, jak 

i finansowe (do kwoty 1 000 zł brutto w postaci zakupu niezbędnych towarów, usług 

itd., o wysokości decyduje Organizator), w zakresie organizacji 1. wybranego 

wydarzenia o charakterze edukacyjnym, dydaktycznym, kulturalnym lub naukowym 

w obszarze kształtowania, promowania wiedzy historycznej, regionalnej, patriotycznej 

lub europejskiej, realizowanego do końca roku szkolnego 2018/2019.  
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Decyzja o wyborze formuły ww. nagrody odbędzie się w konsultacji 

z kierownikiem/dyrektorem danej szkoły/placówki/jednostki oświatowej. 

  

6. W przypadku, gdy któryś z zaproszonych zespołów autorskich nie będzie mógł 

uczestniczyć w Akademii Wiedzy i Umiejętności RODEH 2018, jego miejsce zająć 

będzie mógł zespół autorski nagrodzony lub wyróżniony w konkursie (kolejność 

wyznaczania według listy rankingowej).  

 

§ 8 

Postanowienia końcowe 

1. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.  

2. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej Projektu. 

3. Wszystkie dokumenty, informacje oraz komunikaty bieżące związane z organizacją 

Konkursu publikowane będą na stronie internetowej Projektu. 

4. Organizator Konkursu zastrzegają sobie prawo do zmiany terminu konkursu.  

5. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie, 

pod warunkiem, że zmiany te nie będą naruszały ogólnych zasad Konkursu. 

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator. 

Załączniki:  

 Załącznik Nr 1 — Oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu praw 

autorskich na Organizatora Konkursu oraz przetwarzaniu danych osobowych. 

 


