”KATYŃ... ocalić od zapomnienia”
Ogólnopolska akcja posadzenia 21.857 Dębów na 70-lecie Zbrodni Katyńskiej
(PROGRAM EDUKACYJNY)

ZAŁĄCZNIK do
RAPORTU Z UROCZYSTOŚCI POSADZENIA DĘBU
W RAMACH PROGRAMU EDUKACYJNEGO

”KATYŃ... ocalić od zapomnienia”
Rys biograficzny BOHATERA – OFIARY ZBRODNI KATYŃSKIEJ
1. Dane podstawowe
Imię i Nazwisko BOHATERA
Data i miejsce urodzenia
Zawód
Miejsce śmierci
Krótki Ŝyciorys/rys biograficzny BOHATERA

2. Informacja o Ŝyjących członkach Rodziny Bohatera
Jeśli udało się Państwu nawiązać kontakt/uzyskać wiedzę o Ŝyjących członkach Rodziny BOHATERA, proszę wypełnić poniŜszą tabelę

LP.

Imię i Nazwisko

Adres

1
2
3
3. Dodatkowe załączniki dokumentujące Ŝycie BOHATERA
Uprzejmie prosimy o przekazanie Stowarzyszeniu zebranych przez Państwa opracowań,
kopii dokumentów, fotografii i innych materiałów dotyczących BOHATERA przy zachowaniu
poniŜszych wymogów:

a. Reprodukcje/kopie dokumentów(uprzejmie prosimy o kolorowe kopie) - naleŜy
opisać na odwrocie następującymi danymi:

• imię i nazwisko BOHATERA, którego dotyczą
• źródło oraz informacja o właścicielu danego dokumentu (miejscu, gdzie znajduje
się oryginał)

• datę wykonania kopii i nazwisko osoby wykonującej kopię
b. Artykuły prasowe/fragmenty opracowań historycznych/opracowania własne –
naleŜy opisać na odwrocie następującymi danymi:

•
•
•
•

imię i nazwisko BOHATERA, którego dotyczą
źródło (tytuł ksiaŜki/gazety) oraz numery stron w oryginale
data wydania/publikacji
nazwisko autora opracowania/publikacji/artykułu

c. Fotografie
- wywołane (papierowe) – naleŜy opisać na odwrocie

•
•
•
•

imię i nazwisko BOHATERA, którego dotyczą
opis zdjęcia (co zdjęcie przedstawia np. Rodzinny dom (imię i nazwisko))
autor zdjęcia i data wykonania zdjęcia
informacja o właścicielu danego zdjęcia/miejscu, gdzie znajduje się oryginał

- w formacie elektronicznym
• do płyty ze zdjęciami naleŜy dołączyć zestawienie (tabelę) zawierającą:
► numer zdjęcia (identyfikujący je na płycie)
► imię nazwisko BOHATERA, którego dotyczy
► opis zdjęcia (co przedstawia np. Rodzinny dom p. (imię i nazwisko))
► autor zdjęcia i data wykonania zdjęcia
► informacja o właścicielu danego zdjęcia/miejscu, gdzie znajduje się oryginał

UWAGA

Brak prawidłowego opisu uniemoŜliwi wykorzystanie przekazanych materiałów
w materiałach dot. Programu, a tym samym zaznajomienie się szerszej publiczności
z losami BOHATERA

Lista załączników
LP.

Nazwa załącznika

Nośnik (zdjęcie/płyta CD
/kopia papierowa)

Ilość sztuk/
stron

A
B
C
D
E
Przekazane w ramach niniejszego RAPORTU informacje, dane, dokumenty i zdjęcia zostaną wykorzystane
do celów programowych Projektu ”KATYŃ… OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA” i nie wymagają dodatkowych
zezwoleń emisyjnych i publikacyjnych. Ewentualne roszczenia związane z prawami autorskimi do przekazanych materiałów pozostają/spoczywają na INSTYTUCJI/PODMIOCIE/PLACÓWCE nadsyłającej materiały.
Akceptuję powyŜsze warunki oraz wyraŜam zgodę na umieszczenie nazwy podmiotu na internetowych stronach i portalach
organizatorów programu oraz w materiałach raporcie nt. realizacji projektu ”KATYŃ... OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA”. oraz na przetwarzanie pozyskanych danych i informacji niezbędnych dla potrzeb realizacji zadań statutowych stowarzyszenia, zgodnie
z ustawą z dn.29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych, Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami.

Miejscowość i Data

Podpis Koordynatora Lokalnego

Wypełniony formularz naleŜy przesłać listownie na poniŜszy adres
STOWARZYSZENIE PARAFIADA IM. ŚW. JÓZEFA KALASANCJUSZA

00-704 Warszawa, ul. Gwintowa 3

