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REGULAMIN KURSU INTERNETOWEGO 

„Opowieść o Żydach polskich” 

 

I. ORGANIZATOR:  

Organizatorem kursu internetowego „Opowieść o Żydach polskich” jest Muzeum Historii 

Żydów Polskich, z siedzibą w Warszawie, ul. Anielewicza 6, 00-157 Warszawa, wpisane do 

rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

pod numerem RIK 89/2014, posiadające nr NIP 525-234-77-28 i Regon 140313762.  

 

II. TERMIN TRWANIA KURSU:  

 

Kurs rozpoczyna się z dniem 28 listopada 2014 roku i trwa do dnia 26 kwietnia 2015 roku.  

 

III. OSOBY KONTAKTOWE  

Osobami kontaktowymi w sprawach związanych z przeprowadzeniem Kursu są:  

Anna Dybała, adybala@polin.pl, Alicja Szulc, aszulc@polin.pl 

 

IV. UCZESTNICY KURSU  

 

1. Kurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych. 

2. Uczestnicy kursu zobowiązani są zarejestrować się poprzez _system rezerwacji online 

muzeum. 

3. W ciągu 10 dni roboczych uczestnicy otrzymają potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia 

wysłane na podany adres emailowy. 

4. Każdy uczestnik kursu musi posiadać adres poczty elektronicznej, który wpisuje do 

formularza zgłoszenia. Komunikacja pomiędzy moderatorami, Wykładowcami a 

uczestnikami odbywać się będzie również za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

 

V. WYMOGI TECHNICZNE 
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W celu wzięcia udziału w Kursie należy posiadać dostęp do internetu, komputer, urządzenie z 

możliwością nagrywania dźwięku i wideo, takie jak kamera, telefon, tablet lub smartfon. 

 

VI. TEMAT I CELE KURSU 

 

1. Tematem kursu internetowego  jest „Opowieść o Żydach polskich”. 

2. Kurs obejmuje następujące zagadnienia, ujęte w moduły: 

1) Moduł 1 - Zapoznanie się z historią i kulturą Żydów polskich w okresie od 

Średniowiecza do współczesności. Czas trwania modułu – ok. 8_ h. 

2) Moduł 2 - Zapoznanie się z podstawowymi faktami dotyczącymi judaizmu. Czas 

trwania modułu – ok. 6 h. 

3) Moduł 3 - Zapoznanie się z rolą Żydów w tworzeniu dziedzictwa kulturowego Polski. 

Czas trwania modułu – ok. 6 h. 

4) Moduł 4 - Rozwijanie zainteresowania historią lokalną. Czas trwania modułu – ok. 6 

h. 

5) Moduł 5 - Kształtowanie postaw akceptacji i otwartości na różnorodność i 

wielokulturowość. Czas trwania modułu – ok6 h. 

6) Moduł 6 - Rozwijanie umiejętności praktycznych w dziedzinach takich jak: fotografia, 

film, kolaż, komiks. Czas trwania modułu – ok. 6 h. 

 

 

VII. REALIZACJA KURSU 

 

1. Kurs polega na realizacji sześciu modułów, o których mowa w VI. 2 regulaminu. Każdy 

moduł trwa około osiemnaście dni.  

2. Moduły są prowadzone przez Wykładowców. 

3. Moduły zakładają samodzielne zdobywanie i poszerzanie informacji przez uczestnika w 

obszarze wskazanym w temacie modułu, pod opieką merytoryczną Wykładowcy. 

4. Każdy moduł kończy się podsumowaniem wykonanej pracy lub zdobytej umiejętności 

poprzez wykonanie pracy praktycznej, w sposób i techniką wybraną przez uczestnika, po 

uzgodnieniu tematu pracy drogą e-mailową z Wykładowcą. 
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5. Uczestnicy kursu otrzymają: 

1) materiały merytoryczne w postaci plików doc i pdf; 

2) wszelkie materiały filmowe i dźwiękowe, niezbędne do wykonania zadania; 

6. Prace należy wysłać na adresy e-mail wskazane w pkt III Regulaminu, w terminie 

podanym w trakcie trwania modułu. 

7. W przypadku nie przesłania pracy zaliczeniowej na zakończenie modułu, uczestnik nie 

otrzyma zaliczenia modułu i podlega skreśleniu z listy uczestników kursu, chyba że ustali 

z Wykładowcą dodatkowy termin na przesłanie pracy. 

 

VIII. Harmonogram realizacji modułów Kursu. 

 

1 Moduł: 28 listopada – 17 grudnia 

2 Moduł: 7 stycznia – 22 stycznia 

3 Moduł: 23 stycznia – 12 luty 

4 Moduł :13 luty – 5 marca 

5 Moduł: 6 marca – 1 kwietnia 

6 Moduł: 6 kwietnia – 24 kwietnia 

 

IX. PUBLIKACJA PRAC 

 

Po zakończeniu każdego z modułów, nadesłane przez uczestników prace zostaną 

opublikowane na stronie www.polin.pl 

 

X. POSTANOWIENIA DODATKOWE 

 

1. Przystąpienie do kursu oznacza zgodę uczestnika na postanowienia zawarte w 

niniejszym Regulaminie.  

2. Udział w kursie jest nieodpłatny.  

3. Kurs ma charakter jawny.   

http://www.polin.pl/
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4. Nadesłane prace mogą zostać wykorzystane przez Organizatora: celem prezentacji na 

wystawach, wernisażach oraz w ramach innych wydarzeń kulturalnych oraz w ramach 

działań edukacyjnych Organizatora. 

5. Uczestnicy przystępując do kursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych 

osobowych przez Organizatora (łącznie) zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o 

ochronie danych osobowych dla celów związanych z organizacją kursu i prezentacji 

podczas wydarzeń kulturalnych, oraz w ramach działań edukacyjnych.  

6. Prace praktyczne realizowane w ramach wszystkich modułów muszą być  wynikiem 

twórczości uczestników kursu, nie mogą naruszać dóbr osobistych oraz praw autorskich 

i praw pokrewnych osób trzecich; w razie naruszenia takich praw uczestnik 

zobowiązany jest do naprawienia wyrządzonej szkody.  

7. Uczestnicy kursu przez nadesłanie prac do Organizatora udzielają nieodpłatnie 

Organizatorowi niewyłącznej licencji na wykorzystanie pracy na następujących polach 

eksploatacji:  

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie dowolną techniką 

nieograniczonej ilości egzemplarzy utworów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, 

audiowizualną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową i komputerową;  

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwory utrwalono - 

wprowadzenie do obrotu, wprowadzanie do pamięci komputera, przesyłanie za pomocą 

sieci multimedialnej (Internet);  

3) w zakresie rozpowszechniania w inny sposób – publiczne wykonanie, wystawienie, 

wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, w tym w sieci Internet, a 

także publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich 

dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.  

8. Uczestnicy kursu zezwalają nieodpłatnie Organizatorowi na wykonywanie zależnych 

praw autorskich do utworów oraz przenoszą na Organizatorów prawo zezwalania na 

wykonywanie zależnych praw autorskich do utworów – w zakresie obejmującym 

dowolne opracowanie utworów.  

9. Organizator uprawniony jest do eksploatacji utworów w kraju i za granicą przez czas 

nieokreślony oraz do udzielania dalszej licencji na korzystanie z utworów. Organizator 

nie jest zobowiązany do rozpowszechniania lub wykorzystania utworów. 

mailto:do
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XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

  

1) Wszyscy uczestnicy, którzy wzięli udział w kursie otrzymają certyfikat ukończenia 

kursu. Certyfikat zostanie przesłany drogą elektroniczną/pocztową na adres uczestnika 

w terminie 20 dni od daty zakończenia kursu;  

2) Organizator zastrzegają sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany stają 

się obowiązujące w momencie powiadomienia uczestników kursu poprzez przesłanie 

informacji o zmianie za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz po opublikowaniu 

zmian w regulaminie na stronie internetowej Organizatora www.polin.pl; 

3) W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy 

prawa polskiego w tym kodeksu cywilnego. 


