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Konkurs fotograficzny „Patroni naszych ulic”

Tygodniowy obóz w Bieszczadach dla Twojego dziecka za darmo! Do wygrania w
konkursie fotograficznym ,,Patroni naszych ulic”. Zgłoszenia tylko do 15 lipca!

Konkurs fotograficzny „Patroni naszych ulic”

Szukasz ciekawych, rozwijających i pełnych przygód wakacji dla swojego dziecka? Mamy
wyjątkową propozycję: 7 dni, pełnych atrakcyjnych zajęć, wydarzeń, zwiadów terenowych,
nocnych gier, warsztatów edukacyjnych, spotkań z rówieśnikami, kurs pierwszej pomocy,
pobyt pod namiotami z pełnym wyżywieniem – za darmo! Brzmi dobrze?

*Liczba miejsc ograniczona!

Co zrobić, aby wygrać darmowy obóz w Bieszczadach?

Zadanie jest proste! Zapraszamy uczniów szkół podstawowych w wieku 9–14 lat do wzięcia
udziału w konkursie fotograficznym „Patroni naszych ulic”. Jego celem jest edukacja
historyczna na temat ważnych postaci historii Polski XX-go wieku oraz rozwijanie
umiejętności obserwacji i dokumentowania pamiątek o Polakach mających znaczący wpływ
na przeszłość naszego kraju!

Jak wziąć udział w konkursie?

Zadaniem uczestnika jest:

1. Wybranie jednego z bohaterów serii „Patroni naszych ulic”

2. Wykonanie zdjęcia powiązanego z tą osobą – miejsca, obiektu, pamiątki, przedmiotu,
budowli, pomnika itp.

3. Dołączenie krótkiego opisu do zdjęcia, wyjaśniającego jego związek z wybraną postacią.

Terytorium wykonywania zdjęć do konkursu przez uczestników jest obszar całej Polski.

Pracę konkursową wyślij na adres pawel.rudas@ipn.gov.pl do 15 lipca!

Szczegóły konkursu w regulaminie.

Nagroda:

Nagrodą dla zwycięzców jest darmowy pobyt na obozie w formule „bez telefonu” w
Bieszczadach z pełnym wyżywieniem w terminie 31 lipca – 6 sierpnia lub 7 sierpnia – 13
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sierpnia. Na Twoje dziecko czeka wiele ciekawych aktywności i niezapomnianych wydarzeń
takich jak:

wypady w góry z doświadczonym przewodnikiem górskim,

niezapomniane nocne gry,

pełne przygód zwiady terenowe,

kurs pierwszej pomocy pod okiem profesjonalistów,

angażujące zajęcia i warsztaty poszerzające horyzonty, prowadzone przez zespół
Instytutu Pamięci Narodowej!

Szczegóły:

Najbardziej wyjątkowe i ekscytujące chwile to te spędzone w gronie przyjaciół pod
namiotem! Wie to każdy, kto choć raz miał okazję biwakować na łonie natury. Właśnie
dlatego uczestnicy zakwaterowani zostaną w obozie stacjonarnym pod namiotami. Obóz
będzie zlokalizowany w Harcerskiej Bazie Obozowej „Nasiczne”, zarządzanej przez gdańską
chorągiew harcerzy. Na terenie bazy znajdują się liczne sanitariaty. Zapewniona jest też
stała opieka medyczna. Dzieci będą zakwaterowane w namiotach typu NS lub SKAUT. Są to
duże namioty wojskowe, a dzieci będą spały na łóżkach kanadyjkach i materacach
wojskowych. Zapewniamy całodzienne wyżywienie (śniadanie, obiad, podwieczorek,
kolacja), na miejscu jest kuchnia obozowa i jadalnia. Transport dzieci odbędzie się
autokarem z Warszawy w Bieszczady i z powrotem.

Kadra:

Jakub – kierownik z uprawnieniami, psycholog i socjolog. Jest
ultramaratończykiem, odbył wiele górskich trekkingów w Polsce i za granicą.
Społecznik, organizator wielu akcji charytatywnych. Współorganizator i założyciel
„Obozów bez telefonu”, realizował wakacje dla dzieci w górach i na nizinach. O
aktywnym wypoczynku wie wszystko

Kamila – opiekunka z uprawnieniami. Jest magistrem pedagogiki specjalnej.
Organizowała i prowadziła dziesiątki górskich wycieczek, przewodniczka SKPB.
Specjalistka od nawigacji i terenoznawstwa, miłośniczka gór

Józef – opiekun i kierownik z uprawnieniami. Corocznie organizuje wakacje dla
dzieci. Specjalizuje się w rajdach rowerowo-spływowych

Łukasz – człowiek, który rozpali ognisko w każdych warunkach i zbuduje pomost
czy latrynę z niczego. Jak będzie trzeba to dla każdego z dzieci zbuduje krzesło lub
prywatny mostek przez strumień

Natalia – młoda animatorka społeczna, królowa ogniskowych pląsów i zabaw

***



W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod numerem: 022 540 58 50.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie i do zobaczenia na obozie w Bieszczadach!

Biuro Przystanków Historia Instytutu Pamięci Narodowej
Koordynator: Paweł Rudaś
email: pawel.rudas@ipn.gov.pl

 

 

Pliki do pobrania
Regulamin konkursu fotograficznego „Patroni
Naszych Ulic” (pdf, 502.28 KB)
Karta zgłoszenia uczestnika konkursu „Patroni
Naszych Ulic” (docx, 29.76 KB)
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