Pragniemy z radością poinformować, że dzięki nawiązanej współpracy z Międzynarodowym Centrum
Edukacji o Auschwitz i Holokauście w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau nagrodą specjalną
dla szkoły najlepszego ucznia w kategorii szkół ponadpodstawowych jest bezpłatny pobyt studyjny w
Muzeum. Program pobytu będzie składał się ze zwiedzania studyjnego terenów byłego KL Auschwitz
oraz zajęć warsztatowych. Jesteśmy przekonani, że będzie to doskonała okazja, do zapoznania się tak
z tragiczną historią KL Auschwitz na tle historii okupowanej Polski jak i z osobą św. Maksymiliana oraz
innymi deportowanymi – w tym duchowni – którzy cierpieli i ginęli każdego dnia w tym obozie.
Szczegółowe informacje dotyczące nagrody znajdują się w załączniku.
Regulamin nagrody specjalnej.
1.
Nagrodą specjalną jest bezpłatne uczestnictwo w pobycie studyjny, na który składają się
zwiedzanie studyjne byłego obozu Auschwitz wraz z zajęciami warsztatowymi.
2.
Organizatorem i fundatorem nagrody jest Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i
Holokauście w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu (http://auschwitz.org).
3.
Nagroda jest przyznawana w ramach Ogólnopolskiej Franciszkańskiej Olimpiady wiedzy o św.
Maksymilianie (https://olimpiada.franciszkanie-warszawa.pl).
4.
Nagroda przysługuje szkole ucznia, który zajął pierwsze miejsce w finale Ogólnopolskiej
Franciszkańskiej Olimpiady Wiedzy o św. Maksymilianie. Jeśli szkoła zrezygnuje z nagrody przechodzi
ona na szkołę ucznia, który zajął drugie miejsce itd., aż do miejsca piątego włącznie. Jeśli żadna z
powyższych szkół nie przyjmie nagrody, nagroda przepada.
5.
Szkoła ma 3 dni robocze na podjęcie decyzji od momentu poinformowania o nagrodzie przez
Organizatorów Olimpiady.
6.
Ze szkoły, która przyjmie nagrodę można zorganizować grupę do 30 uczniów w tym
opiekunowie
7.

Szkoła we własnym zakresie organizuje dojazd, posiłki i ewentualne zakwaterowanie.

8.
Po wcześniejszym ustaleniu z Organizatorami Olimpiady jest
możliwość zarezerwowania Mszy świętej i zwiedzania „Klisz pamięci” w Centrum św. Maksymiliana w
Harmężach (4 km od KL Auschwitz):
https://www.labyrinths.pl .
9.

Nagrodę można wykorzystać w roku szkolnym, w którym odbyła się Olimpiada i w następnym.

10. O terminie wizyty należy poinformować Organizatorów Olimpiady co najmniej miesiąc
wcześniej.

