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Zasady uczestnictwa w Projekcie „Poznajmy się. Śladami lubelskich Żydów” organizowanym 

przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN (dalej: „Zasady”)  

 

 

§1 Postanowienia ogólne 

1. Niniejsze zasady określają zasady uczestnictwa w projekcie „Poznajmy się. Śladami 

lubelskich Żydów”, zwanym dalej w treści zasad „Projektem”.  

2. Organizatorem Projektu jest Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN z siedzibą w 

Warszawie, ul. Anielewicza 6, zwane dalej „Organizatorem”.  

3. Projekt „Poznajmy się. Śladami lubelskich Żydów” jest realizowany dzięki wsparciu 

Fundacji Odette i Nimroda S. Ariava. 

4. Uczestnikiem Projektu może zostać grupa uczniów/klasa 7-8 szkoły podstawowej lub 

ze szkoły ponadpodstawowej reprezentowana przez  Nauczyciela/Nauczycielkę. 

5. Zgłoszenia do Projektu dokonuje Nauczyciel/ Nauczycielka  poprzez wypełnienie 

formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.polin.pl/lubelszczyzna  i 

wysłanie go zgodnie z instrukcją tam zamieszczoną.  

6. Zgłoszenia są przyjmowane w terminie 1-26.09.2021. Do 1.10.2021 

Nauczyciel/Nauczycielka zgłaszający szkołę na warsztaty otrzyma mailowe 

potwierdzenie uczestnictwa w projekcie bądź informację o niezakwalifikowaniu do 

projektu. 

7. Dokonanie zgłoszenia do Projektu jest jednoznaczne z potwierdzeniem zapoznania 

się i zaakceptowania Zasad uczestnictwa w Projekcie. 

8. Udział w Projekcie jest bezpłatny. 

§2 Zasady uczestnictwa w Projekcie 

1. Realizacja Projektu odbywa się w szkole oraz w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN” 

w terminach zgodnych z Harmonogramem projektu. Szczegółowe daty warsztatów 

edukacyjnych zostaną ustalone z Nauczycielem/Nauczycielką zgłaszającą grupę do 

Projektu. 

http://www.polin.pl/lubelszczyzna
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2. Harmonogram Projektu: 

 

3. Organizator Projektu zobowiązuje się do:  

a. zorganizowania w każdej ze szkół zakwalifikowanych do udziału w Projekcie 3 

warsztatów edukacyjnych zgodnie z Harmonogramem Projektu (w wersji 

online lub stacjonarnej w zależności od sytuacji epidemiologicznej na terenie 

Polski); 

b. zorganizowania wizyty studyjnej do Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” (w 

przypadku zaostrzenia restrykcji związanych z pandemią wizyta studyjna 

odbędzie się w wersji online); 

c. wsparcia merytorycznego i metodologicznego; 

d. utrzymywania bieżącego kontaktu z Nauczycielem/Nauczycielką 

koordynującym pracę grupy uczniów, za pośrednictwem adresu email: 

kniewczas@polin.pl. 

4. Nauczyciel/Nauczycielka zgłaszający grupę do Projektu zobowiązuje się do:  

a. zorganizowania zespołu uczniów z klas 7-8 lub dowolnych klas szkoły 

ponadpodstawowej (grupa licząca min. 15 a max. 30 osób), który weźmie 

udział w cyklu warsztatów i przygotowaniu własnego projektu, 

b. utrzymywania bieżącego kontaktu z Organizatorem za pośrednictwem adresu 

email: kniewczas@polin.pl. 

 

Termin Planowane działanie 

wrzesień-

październik 

2021 

2 x 4 godz. (godzina lekcyjna) warsztaty edukacyjne przygotowane i 

przeprowadzone przez edukatorów i edukatorki Muzeum Polin i 

realizowane w szkole  

październik-

listopad 2021 

1 x ok. 4 godz. (godzina lekcyjna) wizyta studyjna w Ośrodku „Brama 

Grodzka – Teatr NN”  

 

listopad-

grudzień 2021 

1 x 4 godz. (godzina lekcyjna) warsztat podsumowujący  przygotowany i 

przeprowadzony przez edukatorów i edukatorki Muzeum Polin i 

realizowany w szkole  

mailto:kniewczas@polin.pl
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§3 Dane osobowe 

1. Dane osobowe Nauczyciela/Nauczycielki będą przetwarzane zgodnie 

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 

r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych przez Organizatora 

jako administratora tych danych, w celu uczestnictwa w Projekcie, na co 

Nauczyciel/Nauczycielka powinien wyrazić zgodę w trybie wskazanym w art. 6 ust. 1 

litera a) Rozporządzenia przystępując do Projektu.  

2. Organizator wyznaczył Inspektora ochrony danych (IOD), z którym można się 

kontaktować poprzez email: iod@polin.pl, lub telefonicznie, tel. 22 471 03 41. 

3. Organizator informuje, że przetwarzane będą następujące kategorie danych imię, 

nazwisko, adres poczty elektronicznej, wizerunek.  

4. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na warunkach podanych w 

Zasadach uczestnictwa jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do wzięcia udziału w 

Projekcie.  

5. Każdy Nauczyciel/Nauczycielka, który przekazał Organizatorowi swoje dane osobowe 

ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 

sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem.  

6. Wycofanie zgody wymaga wysłania wiadomości pocztą elektroniczną na adres: 

iod@polin.pl. 

§4 Postanowienia końcowe 

1. Przez wysłanie formularza zgłoszeniowego Nauczyciel/Nauczycielka akceptuje Zasady 

uczestnictwa. Zasady uczestnictwa są udostępnione przez Organizatora m.in. na 

stronie internetowej Organizatora.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Zasad uczestnictwa w uzasadnionych 

przypadkach w okresie od dnia rozpoczęcia zapisów do zakończenia Projektu. O 

zmianach Organizator będzie informował uczestników.  
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3. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania realizacji Projektu bez podania 

przyczyn, a także z przyczyń siły wyższej (np. związanych z sytuacją polityczną lub 

kryzysem gospodarczym lub pandemią).  

4. Nauczyciel/Nauczycielka, który nie zaakceptuje zmiany Zasad uczestnictwa w 

Projekcie dotyczycącej jego praw i obowiązków, ma prawo zrezygnować z udziału w 

Projekcie. 

 


