
 

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „NIEPODLEGŁY CHARAKTER” 

 

§ 1. Organizator 

 

1. Organizatorem jest Muzeum Dulag 121, Młodzieżowy Dom Kultury oraz Instytut 

Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego.  

2. Działania prowadzone są w ramach projektu „Niepodległy charakter” finansowanego 

ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

 

§ 2. Zasady uczestnictwa 

 

1. Projekt trwa od 1 kwietnia do 31 października 2019 r. 

2. Celem głównym projektu jest zwiększenie wiedzy wśród min. 30 osób w wieku 11-13 

l. i ich nauczycieli o Marii Rogowskiej-Falskiej i jej metodach pracy z dziećmi  

i młodzieżą w stworzonym wspólnie z J. Korczakiem w Pruszkowie wzorcowym 

sierocińcu i Zakładzie Wychowawczym „Nasz Dom” poprzez realizację warsztatów 

rozwojowych i szkolnych projektów obywatelskich. 

3. Cele szczegółowe:  

 rozwijanie zainteresowania historią lokalną wśród min. 30 osób w wieku  

11-13 l. i ich nauczycieli – opiekunów. 

 kształtowanie postaw patriotycznych poprzez rozwijanie patriotyzmu 

lokalnego i obywatelskiego wśród min 30 osób w wieku 11-13 l. i ich 

rówieśników.  

 rozwijanie umiejętności gromadzenia i przetwarzania informacji.  

 kształtowanie umiejętności korzystania ze zbiorów Muzeum Dulag 

4. Udział w projekcie jest bezpłatny. 

 

 

 

 



 

§ 3. Uczestnicy projektu i zgłoszenia 

 

1. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest zgłoszenie Zespołu szkolnego liczącego 

od 2 do 3 osób w wieku 11 – 13 l. wraz nauczycielem – opiekunem. 

2. Zgłoszenia dokonać można osobiście w Młodzieżowym Domu Kultury w Pruszkowie, 

ul. Kościuszki 41 (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do regulaminu) 

3. Uczestnik niepełnoletni poprzez zgłoszenie deklaruje uczestnictwo we wszystkich 

częściach projektu, tj. 

I. WARSZTATACH OTWIERAJĄCYCH DLA ZESPOŁU SZKOLNEGO  

- 24 maja  

 zwiedzanie wystawy czasowej "W Polsce króla Maciusia. 100-lecie odzyskania 

niepodległości" w Muzeum POLIN 

 spacer śladami Korczaka wraz z wizytą w "Domu Sierot" 

 warsztaty wprowadzające do projektu 

II. WARSZTATACH WAKACYJNYCH DLA MŁODZIEŻY - 19 – 23 

sierpnia w godz. 8:30 – 16:00 

 warsztaty pn. „Od diagnozy do projektu” 

 spacery historyczne 

 debaty 

III. REALIZACJI PROJEKTÓW OBYWATELSKICH – do 20 października 

 każdy zespół szkolny w ramach warsztatów wakacyjnych przygotuje swój projekt 

obywatelski, który zrealizuje w szkole we wrześniu lub październiku.  

IV. PODSUMOWANIU PROJEKTU – 25 października 

 prezentacja zrealizowanych  projektów młodzieżowych 

4. Nauczyciel – opiekun deklaruje uczestnictwo w: 

I. WARSZTATACH OTWIERAJĄCYCH - 24 maja  

II. PODSUMOWANIU PROJEKTU – 25 października 

 

 

 

 



 

§ 4. Postanowienia końcowe 

 

1. Regulamin znajduje się do wglądu na stronie internetowej Muzeum Dulag 121 oraz 

Młodzieżowego Domu Kultury.  

2. W kwestiach dotyczących przebiegu projektu, nieprzewidzianych niniejszym 

regulaminem, głos rozstrzygający należy do Organizatora.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu zgłoszeń. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia, przedłużenia lub przerwania projektu 

z ważnych przyczyn. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w regulaminie. 

 


