REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE
UKRYTE DZIEDZICTWO. CO KRYJE POLSKA ZIEMIA?
(z dnia 01.10.2020 r.)

I. O Projekcie
UKRYTE DZIEDZICTWO to ogólnopolska kampania historyczna poruszająca temat polskiego dziedzictwa
narodowego ukrytego w ziemi i pracy archeologów, a także promocja tych działań w społeczeństwie.
Projekt edukacyjny „Ukryte dziedzictwo. Co kryje polska ziemia?" (zwany dalej Projektem) realizowany
w ramach Programu „Patriotyzm Jutra” skierowany jest do szkół, instytucji i organizacji pozarządowych
działających na rzecz dzieci i młodzieży. Przygotowane dla nauczycieli materiały do realizacji zajęć mają
kształtować wśród młodych odbiorców świadomość obywatelską oraz właściwy model postawy
w zakresie ochrony i zachowania polskiego dziedzictwa archeologicznego.
W szkolnym systemie nauczania, o archeologii wspomina się jedynie w kontekście najwcześniejszych
dziejów człowieka. Brakuje zagadnień promujących dokonania polskiej archeologii i jej wkładu
w budowę lokalnego i narodowego dziedzictwa a także rozwoju nowoczesnego patriotyzmu.
Marginalizacja tematu w połączeniu z fałszywym obrazem archeologa utrwalanym za pośrednictwem
filmów przygodowych i nierzetelnych doniesień prasowych na temat wykopalisk sprawiła, że
niejednokrotnie nawet dorośli na myśl o archeologii mają przed oczami dinozaury, piramidy i Indiana
Jonesa.
Dostępne na stronie bezpłatne materiały edukacyjne do przeprowadzenia lekcji, krok po kroku pomogą
poznać uczniom świat ukryty pod ziemią, a nauczycieli wyposażą w narzędzia odpowiednie do
rozpowszechnienia rzetelnej wiedzy i umiejętności - od wprowadzenia pojęcia archeologii i jej roli jako
nauki społecznej - aż do zrozumienia jej udziału w aktualnych badaniach nad przeszłością regionu.
II. Organizator Projektu
Organizatorem Projektu jest:
Fundacja Archeologiczna Archeo z siedzibą w Radziechowie 44, 59-516 Zagrodno, zarejestrowana
w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych
publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000414108, NIP: 6941681194, REGON:
02184153600000.
W dalszej części regulaminu zwana również jako Organizator.
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III. Partnerzy Projektu
Projekt dofinansowany jest z środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu
„Patriotyzm Jutra”.
Patroni Projektu: Archeologia Żywa, Stowarzyszenie Księstwa Legnickiego, Muzeum Środkowego
Nadodrza, Muzeum Miedzi, Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich.
Partnerzy Projektu: Fundacja Kolumbów, BohaterON.
IV. Uczestnicy Projektu
Projekt skierowany jest do szkół, instytucji i organizacji pozarządowych działających na rzecz dzieci
i młodzieży (dalej zwane Szkołami). Opracowany scenariusz zajęć rekomendowany jest dla starszych
klas szkoły podstawowej (klasy 4-5).
V. Cel Projektu
Celem Projektu jest kształtowanie wśród młodych odbiorców świadomości obywatelskiej oraz
właściwej postawy w zakresie ochrony i zachowania polskiego dziedzictwa archeologicznego.
Przygotowane materiały edukacyjne mają za zadanie podnieść poziom wiedzy i świadomości uczniów
na temat polskiej archeologii i jej wkładu w budowę lokalnego i narodowego dziedzictwa.
VI. Procedura ubiegania się o udział w Projekcie
Udział w Projekcie jest bezpłatny, ale wymaga zgłoszenia chęci uczestnictwa za pomocą formularza
rekrutacyjnego umieszonego na stronie www.ukrytedziedzictwo.pl. Zgłoszenia można dokonać
w terminie od 1 października do 1 grudnia 2020 r.
VII. Obowiązki Organizatora
Organizator za pośrednictwem www.ukrytedziedzictwo.pl udostępnia nauczycielom materiały
niezbędne do przeprowadzenia zajęć tematycznych: film o archeologii i pracy archeologów, scenariusz
zajęć i informacje dodatkowe dla nauczyciela. Ponadto obowiązkiem organizatorów jest - po
zakończeniu akcji i złożeniu przez koordynatora sprawozdania – podziękowanie za przeprowadzone
zajęcia i przesłanie dyplomów dla szkoły i koordynatora. Dyplomy zostaną przesłane w formie
elektronicznej na maila wskazanego w sprawozdaniu.

VIII. Obowiązki uczestników
Udział w Projekcie jest bezpłatny. Obowiązkiem osoby zgłaszającej placówkę do akcji jest zapoznanie
się i akceptacja regulaminu dostępnego na stronie internetowej www.urkytedziedzictwo.pl. Następnie
zadaniem nauczyciela jest przeprowadzenie zajęć tematycznych na podstawie udostępnionych
materiałów. Film i scenariusz zajęć stanowią gotową propozycję do zrealizowania na jednej jednostce
lekcyjnej. Po przeprowadzeniu zajęć - jednak nie później niż do 1 grudnia 2020 r. - należy wypełnić
sprawozdanie z przeprowadzonej lekcji. Formularz sprawozdania dostępny jest na stronie www
Projektu. Spełnienie obu warunków opisanych powyżej gwarantuje otrzymanie dyplomów
uczestnictwa w projekcie.
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IX. Kontakt z Organizatorem
Dodatkowe informacje o Projekcie można uzyskać telefonicznie bądź mailowo: tel. +48 531 236 309
e-mail: ukrytedziedzictwo@gmail.pl
X. Termin realizacji Projektu
Rekrutacja do projektu „Ukryte dziedzictwo. Co kryje polska ziemia?” trwa od 1 października do
1 grudnia 2020 r. W tym czasie można również realizować lekcje tematyczne. Czas na wypełnienie
elektronicznego sprawozdania z zajęć upływa 1 grudnia 2020 r. Wysyłka podziękowań i dyplomów
uczestnictwa w Projekcie odbywa się na bieżąco po otrzymaniu sprawozdania.
XI. Zakończenie Projektu
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zakończenia realizacji Projektu przed upływem terminu
wskazanego w poprzednim punkcie bez podania przyczyny. Informacja ta zostanie ogłoszona na stronie
internetowej oraz na profilu w serwisie społecznościowym Facebook (@ukrytedziedzictwo).
XII. Zmiana regulaminu
Zmiana Regulaminu jest dokonywana przez ogłoszenie Regulaminu w zmienionej wersji na stronie
internetowej www.ukrytedziedzictwo.pl. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
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