Państwowe Muzeum na Majdanku serdecznie zaprasza nauczycieli szkół podstawowych i
ponadpodstawowych na VI edycję szkolenia metodycznego dotyczącego pozaszkolnej edukacji
historycznej w poobozowych miejscach pamięci:

„Tak dużo chciałbym Ci napisać…” –
nielegalna korespondencja więźniów KL Lublin jako
niecodzienne źródło historyczne
22 października 2022 r.
Miejsce: Centrum Obsługi Zwiedzających Państwowego Muzeum na Majdanku w Lublinie, ul. Droga
Męczenników Majdanka 67
Godz. 9:30 – 16:30
Wizyty w poobozowych miejscach pamięci należą do jednej z najważniejszych form pozaszkolnego
nauczania historii najnowszej, zalecanych w szkolnej podstawie programowej. Warsztaty metodyczne mają
na celu zainspirowanie i zachęcenie nauczycieli do korzystania z takiej możliwości dydaktycznej. W trakcie
szkolenia uczestnicy będą mogli dowiedzieć się, jak ciekawie opowiadać o przeszłości oraz poznają metody
pracy z uczniami w muzeach upamiętnienia, dostosowane do wrażliwości i zainteresowań współczesnego
odbiorcy.
Głównym celem tegorocznej edycji szkolenia jest przedstawienie historii KL Lublin oraz losów ludzi z tym
miejscem związanych poprzez wykorzystanie historycznego źródła jakim są obozowe grypsy. Te
niecodzienne świadectwa spisane na skrawkach papieru były próbą opisania odczuć i przeżyć
towarzyszących więźniom Majdanka a czasem jedyną szansą na kontakt z najbliższymi.
Udział w szkoleniu jest bezpłatny i traktowany jako kurs dydaktyczno-metodyczny podnoszący
kwalifikacje zawodowe, dlatego uczestnicy otrzymają imienne zaświadczenia o jego ukończeniu oraz
najnowsze wydawnictwo Muzeum wraz z pakietem towarzyszącym.
Wypełnioną kartę zgłoszenia oraz podpisaną (odręcznie i zeskanowaną) klauzulę informacyjną dotyczącą
przetwarzania danych osobowych oraz zgodę na wykorzystanie wizerunku prosimy przesłać drogą mailową
na adres: m.rusek@majdanek.eu do dnia 23 września 2022 r. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje
kolejność zgłoszeń. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt pod numer 81 710 28 27.

Wstępny program:

9.30 – 10.00 – Powitanie uczestników
10.00 – 11.15 – Grupa 1: Grypsy pisane przez więźniów – warsztaty / Grupa 2: Grypsy otrzymane przez
więźniów – warsztaty
11.15 – 12.30 – Grupa 1: Grypsy otrzymane przez więźniów – warsztaty/ Grupa 2: Grypsy pisane przez
więźniów – warsztaty
12.30 – 13.00 – Przerwa
13.00 – 13.45 – Dyskusja, ewaluacja, wydanie zaświadczeń
14.00 – 16.30 – Zwiedzanie terenu byłego obozu (dla chętnych)

KARTA ZGŁOSZENIA
„Tak dużo chciałbym Ci napisać…” – nielegalna korespondencja więźniów KL Lublin jako
niecodzienne źródło historyczne
Szkolenie metodyczne dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych dotyczące
pozaszkolnej edukacji historycznej w poobozowych miejscach pamięci.

Państwowe Muzeum na Majdanku, Centrum Obsługi Zwiedzających
22 października 2022 roku, godz. 9:30 - 16:30.

Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………………
Szkoła ………………………………………………………………………………………………….
Przedmiot ……………………………………………………………………………………………
E-mail ………………………………………………………………………………………………….
Źródło informacji o szkoleniu ………………………………………………………………

Deklaruję chęć udziału w zwiedzaniu terenu byłego obozu

tak

nie

Zgoda na wykorzystanie wizerunku

Ja niżej podpisana/y wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie mojego wizerunku przez Państwowe
Muzeum na Majdanku zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (tekst jednolity – Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 63; ze zm.) polegające na umieszczaniu zdjęć i
wideoklipów ze szkolenia metodycznego „Tak dużo chciałbym Ci napisać…” – nielegalna korespondencja
więźniów KL Lublin jako niecodzienne źródło historyczne na swojej stronie internetowej oraz w kanałach
społecznościowych.
Data …………………........

Własnoręczny podpis …………………

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych osoby biorącej udział w szkoleniu „Tak dużo
chciałbym Ci napisać…” – nielegalna korespondencja więźniów KL Lublin jako niecodzienne źródło historyczne
Realizując obowiązek z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej
jako: „RODO”) informujemy, że:
1. Udział w szkoleniu „Tak dużo chciałbym Ci napisać…” – nielegalna korespondencja więźniów KL Lublin jako niecodzienne
źródło historyczne” wiąże się z koniecznością przetwarzania przez Muzeum danych osobowych.
2. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie
Państwowe Muzeum na Majdanku z siedzibą w Lublinie (ul. Droga Męczenników Majdanka 67, 20-325 Lublin) (dalej jako:
„Muzeum”).
3. Do pomocy przy przestrzeganiu przepisów prawa ochrony danych osobowych oraz monitorowania ich przestrzegania
Muzeum wyznaczyło inspektora ochrony danych. Kontakt z inspektorem możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej,
pisząc na adres: iod@majdanek.eu .
4. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, kontakt z Muzeum możliwy jest za pośrednictwem:
- poczty elektronicznej, pisząc bezpośrednio do inspektora ochrony danych na adres: iod@majdanek.eu – poczty tradycyjnej,
pisząc na adres: Państwowe Muzeum na Majdanku, ul. Droga Męczenników Majdanka 67, 20-325 Lublin.
5. Muzeum będzie przestrzegało zasady gromadzenia i przetwarzania wyłącznie takich danych o osobie biorącej udział w
szkoleniu organizowanym przez PMM, które okażą się niezbędne do realizacji celów, w których będą one przetwarzane.
6. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych mają upoważnieni pracownicy Muzeum. W uzasadnionych przypadkach Muzeum
przekazuje lub może przekazać niektóre dane osobowe następującym odbiorcom danych:
- podmiotom uprawnionym do uzyskiwania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa, np. organom władzy
publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej.
7. Przechowywanie Pani/Pana danych osobowych ma charakter doraźny. Będą one przechowywane przez Muzeum przez okres
14 dni od ich przekazania. Po tym okresie zostaną trwale usunięte ze wszystkich nośników.
8. Przysługują Pani/Panu następujące prawa:
- prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych;
- prawo żądania sprostowania danych osobowych, gdy dane są nieprawidłowe, a także prawo żądania uzupełnienia danych, gdy
dane są niekompletne;
- prawo żądania usunięcia danych osobowych, o ile zachodzi uzasadniająca to żądanie okoliczność przewidziana w przepisach
prawa (tj. w art. 17 RODO);
- prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadkach przewidzianych prawem (tj. art. 18 RODO).
9. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne.

Data……………

Własnoręczny podpis……………………………

