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Konkurs fotograficzny „Chwała Bohaterom Bitwy
Warszawskiej”

Szukasz ciekawych, rozwijających i pełnych przygód wakacji dla swojego
dziecka? Co powiesz na niezapomnianą i darmową półkolonię dla Twojego
dziecka w Warszawie? Twój syn lub córka może wygrać ją, biorąc udział w
konkursie fotograficznym „Chwała Bohaterom Bitwy Warszawskiej”!

Konkurs fotograficzny „Chwała Bohaterom Bitwy Warszawskiej”

Co zrobić, aby wygrać darmową półkolonię?

Zadanie jest proste! Zapraszamy uczniów szkół podstawowych w wieku 8–13 lat do wzięcia
udziału w konkursie fotograficznym: „Chwała Bohaterom Bitwy Warszawskiej”. Jego celem
jest edukacja historyczna na temat Bitwy Warszawskiej oraz upowszechnianie i
popularyzacja fotografii podtrzymujących pamięć o ważnych wydarzeniach z historii Polski.

Jak wziąć udział w konkursie?

Zadaniem uczestnika jest:

1. Wykonanie zdjęcia powiązanego z Bitwą Warszawską – miejsca, obiektu, pamiątki,
przedmiotu, budowli, pomnika itp.

2. Opracowanie krótkiego komentarza historycznego, wyjaśniającego związek zdjęcia z
tematyką konkursu.

3. Zatytułowanie zdjęcia.

4. Dołączenie do wysyłanego zdjęcia – zeskanowanego, poprawnie wypełnionego i
podpisanego przez rodzica/opiekuna prawnego uczestnika konkursu – zgłoszenia do
konkursu stanowiącego załącznik do regulaminu: „Kartę Zgłoszenia Uczestnika Konkursu
Chwała Bohaterom Bitwy Warszawskiej”.

Pracę konkursową wyślij na adres pawel.rudas@ipn.gov.pl do 31 lipca!

Zapoznaj się z regulaminem konkursu.

Nagroda

Nagrodą dla zwycięzców jest pełna przygód i darmowa półkolonia w Warszawie!

Termin: 16–19 lub 22–26 sierpnia 2022 r.
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Godziny: 7.30 – 16.30

Miejsce: Centralny Przystanek Historia IPN, ul. Marszałkowska 21/25 w Warszawie

Na Twoje dziecko czeka wiele ciekawych aktywności i wydarzeń takich jak:

gry miejskie, spacery edukacyjne,

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

kurs pierwszej pomocy przedmedycznej #druzynaInki,

retro gry i zabawy, czyli jak dzieci bawiły się kiedyś,

historyczne warsztaty teatralne,

wyjście do kina.

Najbardziej wyjątkowe i ekscytujące chwile to te spędzone w aktywny sposób w
gronie rówieśników. Właśnie przy okazji takich wydarzeń nawiązują się przyjaźnie, które
trwają latami. Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie i do zobaczenia na półkolonii!

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

Biuro Przystanków Historia Instytutu Pamięci Narodowej
Koordynator: Paweł Rudaś

email: pawel.rudas@ipn.gov.pl

Pliki do pobrania
Regulamin konkursu fotograficznego „Chwała
Bohaterom Bitwy Warszawskiej” (pdf, 636.91 KB)
Karta zgłoszenia uczestnika konkursu (docx,
29.98 KB)
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