
Regulamin projektu stworzenia aplikacji mobilnej dla Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi 
Oświęcimskiej 

 
 
 

§1 Pojęcia ogólne. 
 

1. Organizatorem projektu jest Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej  
w Oświęcimiu (w organizacji), ul. Wyspiańskiego 9, 32-600 Oświęcim 

2. Projekt polega na zaprojektowaniu oraz wdrożeniu aplikacji mobilnej, która ściśle 
powiązana będzie z publikacją pn. „Topografia Pamięci. Miejsca pamięci o ofiarach 
Auschwitz i bohaterach ruchu oporu w latach 1939-1945 znajdujące się na Ziemi 
Oświęcimskiej” autorstwa doktora Andrzeja Strzeleckiego. 

3. Aplikacja zostanie stworzona na systemy operacyjne działające pod iOS oraz Android 
4. Aplikacja zostanie opublikowana na platformach AppStore i Google Play 
5. Dostęp do aplikacji w odpowiednich platformach będzie bezpłatny dla wszystkich 

użytkowników 
 
 

§2 Uczestnicy projektu 
 

1. Uczestnikami projektu są uczniowie szkół ponadpodstawowych, dla których organem 
prowadzącym jest Powiat Oświęcimski.  

2. Limit osób biorących udział w projekcie wynosi 40 osób.  
3. Uczestnicy projektu mogą pracować w sposób indywidualny lub 

zespołowy(dopuszcza się zespoły do 3 osób). 
4. Przy tworzeniu aplikacji nie wolno korzystać z pomocy osób niebędących 

uczestnikami projektu. 
5. Jedyną formą zapisu i udziału w projekcie jest wypełnienie formularza kontaktowego 

na stronie: app.muzeumpamieci.pl 
6. W przypadku dużej ilości zainteresowanych, chcących wziąć udział w projekcie, 

decydować będzie kolejność zgłoszeń. 
7. Uczestnicy projektu, którzy zgłoszą chęć wzięcia udziału w tworzeniu aplikacji oraz 

zakończą projekt na etapie jej wdrożenia, staną się współautorami aplikacji. 
 
 

§3 Organ nadzorujący powstawanie aplikacji 
 

1. Organem nadzorującym powstawanie aplikacji jest Muzeum Pamięci Mieszkańców 
Ziemi Oświęcimskiej 

2. Aplikacja powstaje pod ścisłą kontrolą partnerów, którzy współpracują z Muzeum 
przy powstawaniu aplikacji 

3. Powstawanie i wdrożenie aplikacji odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem 
ustalonym przez Muzeum oraz partnerów biorących udział w projekcie.   

4. Partnerzy wraz z Muzeum zadbają o poprawność działania oraz wdrożenia aplikacji.  
 
 



§4 Rozpoczęcie projektu 
 

1. Rozpoczęcie projektu nastąpi po zakończeniu etapu rekrutacji. 
2. Rekrutacja rozpocznie się z dniem 1 czerwca 2019 roku, a zakończy dnia 10 września 

2019 roku.  
3. Projekt trwać będzie do dnia 15 listopada 2019 roku.  
4. Projekt zakończy się w dniu opublikowania na platformach iOS oraz Android aplikacji 

mobilnej.  
 

§5 Harmonogram prac 
 

1. Harmonogram prac nad aplikacja zostanie ustalony najpóźniej do dnia 20 września 
2019 roku  

2. Harmonogram ustali Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej wraz z 
partnerami aplikacji.  

3. Harmonogram zakłada regularną – wspólną pracę partnerów oraz uczniów biorących 
udział w projekcie.  

4. Prace stacjonarne nad aplikacją odbywać się będą w miejscu i czasie wskazanym 
przez Organizatora. 

5. Praca zdalna nad aplikacja odbywać się będzie dzięki narzędziom 
zaimplementowanym przez partnerów projektu 

 
§6 Kryteria oceny uczestników projektu 

 
1. Uczestnicy projektu będą poddani ocenie końcowej za udział w projekcie.  
2. Celem oceny jest wyłonienie najlepszych prac.  
3. Na ocenę uczestników będą miały wpływ: kreatywność i innowacyjność 

zastosowanego materiału publikacji, zaangażowanie w projekt, regularne 
uczestnictwo w pracach nad aplikacją, estetyka wykonanej pracy.  

4. Prace uczestników będą oceniane przez komisję powołaną przez Dyrektora Muzeum. 
 
 

 
§7 Działanie aplikacji i technologia 

 
1. Aplikacja zostanie stworzona w oparciu o wybór technologii zaproponowany przez 

partnerów projektu.  
2. Zaproponowana technologia pozwoli na bezbłędne działanie i obsługę aplikacji 

zarówno na systemie iOS w wersji 8 i wyższej jak i Android w wersji 4 i wyższej.  
3. Partnerzy projektu zadbają o poprawne wdrożenie aplikacji oraz jej bezproblemową 

obsługę przez 12 kolejnych miesięcy.  
4. Partnerzy tym samym udzielają 12 miesięcznej asysty na działanie aplikacji.  

 
 
 
 
 



 
§8 Polityka prywatności 

 
1. Administratorem danych osobowych przesyłanych za pośrednictwem formularza 

kontaktowego na stronie app.muzeumpamieci.pl oraz na adres 
app@muzeumpamieci.pl jest Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej w 
Oświęcimiu.  

2. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celach kontaktu zwrotnego oraz 
zgłoszenia w projekcie aplikacji.  

3. Użytkownik ma prawo do wglądu, edycji i usunięcia swoich danych osobowych 
przetwarzanych przez Muzeum.  

4. Celem usunięcia, edycji, aktualizacji danych osobowych, Użytkownik powinien 
zwrócić się na piśmie, na adres: biuro@muzeumpamieci.pl 

5. Dane przesyłane w formularzu kontaktowym są zaszyfrowane, dzięki certyfikatowi 
SSL, w który wyposażona jest domena. 

 
 
 

§9 Postanowienia końcowe 
1. Muzeum zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego  Regulaminu w sprawach 

formalno- organizacyjnych. 
2. Zapytania do Regulaminu można wnosić na adres mailowy: app@muzeumpamieci.pl 
3. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi 

Oświęcimskiej w Oświęcimiu.  
 


