Regullamin ogó
ólnopolsk
kiego kon
nkursu
Gener
ralnego K
Konserwa
atora Zab
bytków
na projekt edukacyjn
e
ny o dzied
dzictwie kulturow
k
wym
§1
Posta
anowienia ogólne
o
1.

Reggulamin usttala zasady
y i warunki

organizacji ogólnopolskiego kon
nkursu Gen
neralnego

Kon
nserwatora Zabytków na
n projekt edukacyjny o dziedzictw
wie kulturow
wym (zwany
y

dalej

Kon
nkursem), ka
ategorie proje
ektów edukaacyjnych mog
gących w nim
m uczestniczyyć, sposób wyłaniania
w
laurreatów oraz powoływania
p
a i działania jjury.
2.

Kon
nkurs ma cha
arakter otwarrty, jest bezp
płatny i dobro
owolny.
§2
Organ
nizator Kon
nkursu

1.

Kon
nkurs jest ogłłaszany przez Ministra K
Kultury i Dzieedzictwa Narodowego.

2.

Nad
dzór nad Konkursem
K
w imieniu M
Ministra Ku
ultury i Dzie
edzictwa Naarodowego sprawuje
Gen
neralny Konsserwator Zab
bytków.

3.

Pod
dmiotem reallizującym prrocedurę kon
nkursową w imieniu
i
Gene
eralnego Kon
nserwatora Zabytków
Z
jestt Narodowy Instytut Dziiedzictwa z ssiedzibą w Warszawie,
W
przy ul. Kopeernika 36/40
0 (zwany
daleej Organizato
orem).
§3
C
Cel Konkurs
su

1.

mocja działań
ń związanych
h z upowszechnianiem w
wiedzy o dziedzictwie
Celeem Konkurssu jest prom
kultturowym i wzmocnienie
w
e świadomoości społeczn
nej dotyczącej wartości
ci zabytków poprzez
wyb
bieranie, nag
gradzanie i promowanie n
najlepszych działań eduk
kacyjnych poodejmowany
ych w tym
zakrresie przez właścicieli, posiadaczy
p
i zarządców zabytków lu
ub realizowaanych we wsspółpracy
z niimi, w 2015 roku.
r

2.

Dziaałania eduk
kacyjne (zwa
ane dalej P
Projektami edukacyjnym
mi) to zestaaw różnych
h działań
zapllanowanych w określony
ym czasie, skkierowanych
h do zdefinio
owanej gruppy docelowej, których
celeem jest doprrowadzenie do
d wzrostu p
poziomy wiedzy, zmiany myślenia lu
ub zachowan
nia wobec
okreeślonego prroblemu społecznego, które prow
wadzą do niwelowania
n
barier spo
ołecznych
blok
kujących osią
ąganie dobra
a wspólnego.

3.

W Konkursie zostaną wybrane
w
i doocenione na
ajlepsze spośród Projeektów eduk
kacyjnych
oszonych do
o Konkursu, stojące na najwyższym
m poziomie merytoryczny
m
ym, przepro
owadzone
zgło
w attrakcyjnej fo
ormie i zrealizzowane w 20
015 roku.
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§4
Adre
esaci Konk
kursu
1.

Kon
nkurs skierow
wany jest do właścicieli, p
posiadaczy i zarządców obiektów
o
lubb obszarów wpisanych
w
do rrejestru zabyytków oraz do
o podmiotów
w, które wspó
ółorganizowa
ały Projekty eedukacyjne dotyczące
d
zabyytków we współpracy
w
z właścicielam
mi, posiadaczzami lub zarrządcami obbiektów lub obszarów
o
wpiisanych do reejestru zabytk
ków.

2.

zm
możliwości ud
działu w Kon
nkursie wyłącczone są wszzystkie muze
ea w rozumieeniu ustawy z dnia 21
listo
opada 1996 r.
r o muzeach (tekst jedn. Dz.U. z 2012
2 r., poz. 987
7 ze zm.).
§5
Warunki
W
ucczestnictwa
a w Konkur
rsie

1.

Do udziału w Ko
onkursie mog
gą być zgłaszzane Projekty
y edukacyjne
e, które spełn
niają wszystk
kie
niższe warunk
ki:
pon

a.

rozpoczęłły się i zostały
y zrealizowan
ne w 2015 ro
oku;

b.. upowszecchniały wieddzę o konkreetnym zabyttku/zabytkacch bądź teżż przyczyniłyy się do
zwiększen
nia świadom
mości społeczn
nej dotyczącej wartości i znaczenia ko
konkretnych zabytków
z
i wpływałły na zwięk
kszenie społeecznego przzekonania o potrzebie zaachowania zabytków
z
w dobrym
m stanie;

c.

przynajm
mniej częściow
wo angażowaały uczestnik
ków Projektu
u edukacyjneego i/lub publiczność
do poznaw
wania zabytk
ku in situ;

d.. były orgaanizowane bądź współorrganizowane przez właśccicieli, posiaadaczy lub zaarządców
obiektów lub obszarów
w wpisanych
h do rejestru zabytków.

2.

Do Konkursu nie mogą być zgłaszaane Projekty
y edukacyjn
ne, których realizacja wpłynęła
s
zachowa
ania zabytku lub doprowa
adziła do deg
gradacji jego wartości.
neggatywnie na stan

3.

Praw
wo do nadssyłania zgło
oszeń przysłu
uguje właśccicielom, possiadaczom i zarządcom zabytku,
będ
dących organ
nizatorami lub
l
współorrganizatoram
mi zgłaszane
ego Projektu
u edukacyjnego oraz
wsp
półorganizato
orom Projekttu, którzy niie są właściciielami, posia
adaczami anii zarządcamii zabytku.
w przypadku zg
głoszenia na
adesłanego p
przez podmiioty niebędą
ące właścicieelami, posia
adaczami,
bytku, do dokumentacj
d
ji zgłoszenio
owej załącza się oświaadczenie włłaściciela,
zarzządcami zab
posiadacza lub zarządcy za
abytku, którrego dotyczy
y Projekt ed
dukacyjny, o wyrażeniu zgody
z
na
oszenie Projeektu edukacy
yjnego w Kon
nkursie.
zgło
§6
Kateg
gorie konku
ursowe

1.

Projjekty edukaccyjne mogą być
b zgłaszanee do Konkurssu w następujjących kateggoriach:
a.

preleekcje, wykład
dy, warsztatyy;

b. aktyywności plene
erowe;
c.

wysttawy i projek
kty multimed
dialne,
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gdzie przzez kategorie
e konkursow
we rozumianee są:
Kategoriia a – wszellkiego rodzaj
aju projekty angażujące uczestników
w na terenie zabytku;
takie jak
k: prelekcje, wykłady,
w
warrsztaty, lekcjje tematyczne, teczki edu
ukacyjne, karrty zadań,
oprowad
dzania itp.;
Kategoriia b – proje
ekty pleneroowe, które w nowatorskii i wyjątkow
wy sposób ak
ktywizują
odbiorcó
ów, np. Flash
h mob, LAR
RP, quest, grry terenowe, Geocachingg, piknik historyczny,
rajd turyystyczny, stre
eet art , perfoormance itp.;
Kategoriia c – wszelk
kie wystawy, a także innee działania, które
k
wykorzzystują szeroko pojęte
multimeedia: filmy (klipy,
(
wideoo), projekty fotograficzn
ne, strony i portale inte
ernetowe,
aplikacjee informatycczne, projektty wykorzysttujące rzeczy
ywistość rozsszerzoną (Au
ugmented
Reality),, gry komp
puterowe, naagrania aud
diowizualne, blogi, med
dia społeczn
nościowe,
aplikacjee mobilne na
a telefony kom
mórkowe itp
p.
2.

Każżdy Projekt edukacyjny może być zzgłoszony ty
ylko w jedne
ej kategorii. Nie ma możliwości
m
zgło
oszenia częścci Projektu ed
dukacyjnego w innej kateegorii.

3.

Orgganizator zasstrzega sobie
e prawo do p
przesunięcia zgłoszonego
o Projektu ed
dukacyjnego do innej
kateegorii.
§7
Z
Zasady
skła
adania zgło
oszenia ucze
estnictwa w Konkursiie

1.

Pod
dmiot zgłaszzający Projek
kt edukacyjn
ny do uczesstnictwa w Konkursie
K
prrzygotowuje komplet
dok
kumentacji zg
głoszeniowejj, na którą skkładają się:
a. karta

zgłoszenia

uczestnictw
wa

(formullarz

karty zgłoszeniow
wej

dostępn
ny

wraz

netowej Orga
anizatora - ww
www.nid.pl),
z regulaminem Konkursu na s tronie intern
adczenie o wp
pisie do rejesstru zabytków
w,
b. zaświa
c. oświad
dczenie Podm
miotu zgłaszaającego o akceptacji posttanowień nin
niejszego Reg
gulaminu
- stano
owiące załączznik nr 1 do kkarty zgłoszeenia uczestnictwa,
d. oświad
dczenie Pod
dmiotu zgłasszającego o wyrażeniu zgody
z
na prrzetwarzanie
e danych
osobow
wych w rozumieniu usstawy z dnia
a 29 sierpn
nia 1997 r. o ochronie
e danych
osobow
wych (Dz. U.
U 2015, poz.. 2135 z późn
n. zm.) – sta
anowiące załłącznik nr 2 do karty
zgłoszenia uczestn
nictwa,
p
i efek
kty Projektu edukacyjneg
go,
e. kopia dokumentaccji opisującej założenia, przebieg
f. dokum
mentacja fottograficzno-oopisowa po
otwierdzająca
a przeprowaadzenie zgłłaszanego
Projek
ktu edukacyjn
nego,
g. oświad
dczenie o wy
yrażeniu zgod
dy przez wła
aściciela, possiadacza lub zarządcę za
abytku na
zgłoszenie Projektu edukacyjn
nego w Konku
ursie, jeżeli zgłoszenie
z
dookonywane jest
j
przez
współo
organizatora
a Projektu niebędącego
o właściciele
em, posiadaaczem lub zarządcą
zabytk
ku, którego dotyczy
d
Projeekt edukacyjn
ny.

2. Poddmiot zgłaszaający może dołączyć
d
do dokumentaccji zgłoszenio
owej inne m
materiały, ma
ające jego
zdaniem znaczeenie dla pełne
ego udokumeentowania zg
głoszenia uczzestnictwa w Konkursie.
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3. Dołłączone do karty zgłoszenia uczeestnictwa materiały
m
po
owinny zosttać opisane danymi
okreeślającymi Podmiot
P
zgła
aszający (im
mię, nazwisko
o/nazwa, na
azwa określaj
ająca zabytek
k i nazwa
kon
nkretnej kategorii, do którrej zgłaszanyy jest Projektt edukacyjny)) i być ponum
merowane.

4. Poddmiot zgłaszaający może do
d dnia zakoończenia nab
boru zgłoszeń
ń uczestnictw
wa w Konkurrsie tj. do
dniaa 26 wrześn
nia 2016 r. uzupełnić
u
drrogą pocztow
wą dokumen
ntację zgłoszzeniową o do
okumenty
wysszczególnionee w ust. 1 pktt b, c, d, e. o przyjęciu przez Organiza
atora uzupełn
nionych doku
umentów
decyyduje data stempla
s
poczztowego. Po upływie term
minu naboru
u zgłoszeń u
uczestnictwa Podmiot
zgłaaszający nie może
m
dokony
ywać w doku
umentacji zgłoszeniowej żadnych
ż
zmiaan.

5. Rzeetelność i jakkość przygootowania dookumentacji zgłoszeniow
wej wpływa na ocenę Projektu
edu
ukacyjnego przez
p
jury Konkursu.
K
Złłożenie nieko
ompletnej lu
ub niepopraw
wnej formallnie bądź
i zgłoszeniow
merrytorycznie dokumentacj
d
wej uprawnia
a Organizato
ora do odrzuccenia zgłosze
enia.

6. Poddmiot zgłaszzający może zgłosić w kkażdej z kattegorii konkkursowych ppo jednym Projekcie
edu
ukacyjnym, który
k
nie jest powiązany z innymi Projjektami eduk
kacyjnymi.

7.

Nad
desłana doku
umentacja zgłoszeniowa
z
a pozostaje w archiwum Konkursu pprzez okres 3 lat od
zako
ończenia dan
nej edycji Konkursu.
K
Poo upływie teg
go okresu ty
ylko dokumeentacja nagro
odzonych
i wyyróżnionych Projektów edukacyjnych
e
h pozostaje w archiwum Konkursu w
wieczyście, natomiast
n
dok
kumentacja wszystkich
w
pozostałych zzgłoszonych Projektów
P
ed
dukacyjnych ulega wybra
akowaniu
zgod
dnie z proced
durą archiwa
alną.
§8
M
Miejsce
i ter
rmin skład
dania dokum
mentacji zg
głoszeniow
wej

1.

mplet dokum
mentacji zgłosszeniowej naależy przesłaćć na adres Orrganizatora:
Kom
Naro
odowy Instyttut Dziedzictw
wa
ul. Kopernika
K
36/40, 00-924
4 Warszawa
z dop
piskiem „Kon
nkurs na Proojekt edukacy
yjny”

2.

Na kompletną dokumentacj
d
ę zgłoszenioową składają się elementy
y wyszczególlnione w § 7 ust. 1 pkt
ntacja opisu
ująca założeenia, przeb
bieg i efekty
y Projektu
a-g.. Dokumen

ego oraz
edukacyjne

dok
kumentacja fotograficzn
no-opisowa p
potwierdzają
ąca przepro
owadzenie zzgłaszanego Projektu
edu
ukacyjnego powinny
p
zostać przesłaane na nośn
niku cd lub
b usb. Orgaanizator nie
e zwraca
nad
desłanych nośśników elekttronicznych.
3.

Term
min nadsyła
ania dokumen
ntacji zgłoszeeniowej do Konkursu
K
upływa z dniem
m 26 wrześniia 2016 r.
(deccyduje data stempla
s
poczztowego).

4.

W uzasadnionyych przypad
dkach Dyrekktor Narodo
owego Instyttutu Dziedzi
zictwa w uzg
godnieniu
ermin nadsyyłania doku
umentacji
z Geeneralnym Konserwatorrem Zabytkków, może wydłużyć te
zgło
oszeniowej do Konkursu.
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§9
Ju
ury Konkur
rsu
1.

Juryy Konkursu, w skład któ
órego wchodzzą osoby possiadające wie
edzę i doświaadczenie w dziedzinie
d
edu
ukacji kulturo
owej, sprawu
uje kontrolę nad prawid
dłowym przeb
biegiem Kon
nkursu oraz dokonuje
d
ocen
ny nadesłanyych Projektów edukacyjn
nych.

2.

Juryy powołuje Minister
M
Ku
ultury i Dzied
dzictwa Naro
odowego na wniosek Dyyrektora Narrodowego
Insttytutu Dziedzictwa. Kade
encja jury trw
wa rok.

3.

W sskład jury wchodzi
w
7 czło
onków. Skłaad jury jest ja
awny i opubllikowany naa stronie inte
ernetowej
Orgganizatora w dniu ogłosze
enia Konkurssu.

4.

Pracami jury kierują
k
prze
ewodniczący lub w jego
o zastępstwiie wiceprzew
wodniczący, wybrani
więk
kszością głossów przez czzłonków juryy. Dla ważnośści obrad wy
ymagane jestt kworum, stanowiące
dwiie trzecie całkowitej liczby czło nków jury,, w tym ob
becność prz
rzewodnicząccego lub
wiceeprzewodnicczącego.

5.

Czło
onek jury mo
oże w dowoln
nym momenccie zrezygnow
wać z udziału
u w pracach jjury.

6.

Now
wi członkowiie jury mogą
ą zostać pow
wołani w trak
kcie trwania
a Konkursu jjedynie w prrzypadku,
gdyy z przyczyn losowych
l
udział w pracacch jury któreegoś z jego członków niie będzie mo
ożliwy lub
gdyy któryś z nich
h zrezygnuje
e z udziału w pracach jury
y.

7.

W p
przypadku, gdy
g
członek jury jest poosiadaczem, właścicielem
m lub zarząd
dcą zabytku, którego
dotyyczy zgłoszon
ny Projekt edukacyjny
e
aalbo też brał udział w zgłoszonym Proojekcie eduk
kacyjnym,
wstrzymuje się on
o od oceny Projektów ed
dukacyjnych
h w danej kate
egorii.

8.

onkowie juryy dokonują wstępnej
w
oceeny zgłoszon
nych Projekttów edukacyj
yjnych indyw
widualnie,
Czło
przyyznając punk
kty każdemu zgłoszonem
mu Projektowi:
aa.

za warto
ość merytorycczną (w skalii od 0 do 60));

b
b. za atrakccyjną i skutecczną formę rrealizacji dzia
ałań edukacy
yjnych (w skaali od 0 do 40
0).
C
Cztery projek
kty edukacyjne w każdej kategorii, które uzyskały
y największą śśrednią arytm
metyczną
lliczby punktó
ów przyznan
nych przez człłonków jury,, są nominow
wane w danejj kategorii.
9.

Juryy w czasie posiedzenia
p
wybiera
w
laurreatów spośrród nominowanych Proj
ojektów eduk
kacyjnych
w każdej katego
orii – pierw
wsze, drugie, trzecie mieejsce oraz wyróżnienia.
w
Jury zastrze
ega sobie
praw
wo do przyzn
nawania nagród ex aequoo.

10.

wu
uzasadnionycch przypadkach jury maa prawo do nieprzyznania
n
a poszczególlnych nagród
d w danej
kateegorii. w przzypadku niep
przyznania n
nagrody za dane miejsc
ce w danej kkategorii Org
ganizator
zasttrzega sobie prawo do prrzesunięcia śśrodków fina
ansowych na
a poczet nagrrody lub wyrróżnienia
przyyznanych w ramach
r
tej kategorii.

11. Deccyzja jury jestt ostateczna i nie przysłu
uguje od niej odwołanie.
12. Obrrady jury są tajne.
t
13. Z prrzebiegu Kon
nkursu jury sporządza p
protokół, zaw
wierający w szczególnościi listę nomin
nowanych
i lau
ureatów.
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§10
Nagrody
1.

Naggrodzeni i wyyróżnieni w Konkursie w
we wszystkicch kategoriach otrzymujją nagrody pieniężne
p
wn
następującej wysokości:
w
aa) I miejscee – 20.000,0
00 zł brutto;
b
b) II miejscce - 15.000,0
00 zł brutto;
cc) III miejssce -10.000,0
00 zł brutto,;;
d
d) wyróżnieenie – 5.000
0,00 zł bruttoo.

2.

Bud
dżet Konkurssu zawarty je
est w budżeciie Organizato
ora, a jego źrródłem są śroodki Ministra Kultury
i Dzziedzictwa Narodowego
N
przeznaczon
ne na realiza
ację Krajowego Programu
u Ochrony Zabytków
Z
i Op
pieki nad Zab
bytkami.

3.

Nom
minowani wee wszystkich kategoriach otrzymują dyplomy.
d

4.

Nom
minowani wee wszystkich kategoriach zostaną poin
nformowani pisemnie o w
wynikach Ko
onkursu.
§11
Rozstrzy
zygnięcie Ko
onkursu

1.

Ogłoszenie listyy nominowan
nych nastąpii w terminie do dnia 24 październikka 2016 r. Ogłoszenie
wyn
ników Konku
ursu nastąpi w listopadziie 2016 r. po
odczas uroczzystej Gali. D
Dokładny terrmin Gali
kon
nkursowej zo
ostanie poda
any do publiicznej wiadomości na stronie intern
netowej Orga
anizatora.
Orgganizator zastrzega sobie prawo do prrzesunięcia teerminu ogłosszenia wynikków Konkursu.

2.

Wyn
niki Konkurrsu wraz z uzasadnieniem
u
m dotyczący
ym przyznan
nych nagród
d zostaną po
odane do
wiadomości pub
blicznej na sttronie intern
netowej Organ
nizatora - ww
ww.nid.pl.
§12
Wykorzysttanie zgłoszzonych Pro
ojektów edu
ukacyjnych
h

1.

e prawo do n
nieodpłatnejj publikacji całości
c
lub cczęści zgłoszo
onych do
Orgganizator zasstrzega sobie
Kon
nkursu Projeektów edukaccyjnych w wyybranych przzez Organiza
atora publikaacjach, w tym
m również
w fo
ormie książk
kowej, w gaze
etach, period
dykach lub magazynach,
m
jak
j również do ich wyko
orzystania
na stronach in
nternetowych
h i w utworaach audiowizualnych w celu promow
wania Konk
kursu lub
upo
owszechnianiia dobrych praktyk i najleepszych wzorrców działań
ń edukacyjnyc
ych.

2.

Pod
dmiot zgłaszzający Projek
kt edukacyjn
ny wyraża zg
godę na wyk
korzystywaniee przez Orga
anizatora
Projjektu eduka
acyjnego, jak
k i jego posszczególnych części, stan
nowiących u
utwory w rozzumieniu
ustaawy z dnia 4 lutego 19
994 r. o praawie autorsk
kim i prawa
ach pokrewn
nych, na wa
arunkach
przeewidzianych w ramach liicencji Creattive Common
ns Uznanie autorstwa
a
–U
Użycie niekomercyjne
3.0 Polska.
§ 13
etariat Kon
nkursu
Sekre
Sekrretariat Konk
kursu mieści się w siedzib
bie Organizattora.
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§ 14
Postan
nowienia ko
ońcowe
1.

Orgganizator niee ponosi odpowiedzialnośści za usługii pocztowe lu
ub kurierskiee, z których korzystać
k
będ
dą uczestnicyy Konkursu. Organizatorr nie ponosi również odp
powiedzialnoości za konsekwencje
wyn
nikające z podania błędny
ych lub nieakktualnych da
anych przez uczestników
u
K
Konkursu.

2.

Orgganizator przzewiduje mo
ożliwość zm
miany Regula
aminu Konkursu, przerw
wania lub odwołania
o
Kon
nkursu z wa
ażnych przy
yczyn, jeżelii prowadzen
nie Konkurrsu stanie się niemożliwe lub
w zn
nacznym sto
opniu utrudn
nione z uwaggi na działa
ania siły wyżższej, a takżee z uwagi na
a zmiany
obo
owiązującego
o prawa, wydanie
w
deccyzji admin
nistracyjnej lub prawom
mocnego orzeczenia
sądowego, mają
ących wpływ
w na prowadzzenie Konku
ursu, pod wa
arunkiem wccześniejszego
o podania
o faktu do pu
ublicznej wia
adomości na sstronie interrnetowej Organizatora - w
www.nid.pl.
tego

3.

We wszystkich szczegółowyc
s
ch kwestiach
h, jak równieeż w wyjątkow
wych okoliczznościach nie
eobjętych
niniiejszym Reg
gulaminem, decyzje poodejmuje Dy
yrektor Narodowego In
nstytutu Dziiedzictwa
w porozumieniu
u z Generalny
ym Konserw
watorem Zaby
ytków.
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