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WYCHOWANIE PRZEZ CZYTANIE – program edukacyjny dla szkół 2019 
 

REGULAMIN  

1. INFORMACJE OGÓLNE 
 

1. WYCHOWANIE PRZEZ CZYTANIE – program edukacyjny dla szkół 2019, zwany dalej „Programem”, 
jest adresowany do uczniów klas V – VII szkół podstawowych i realizowany przez nauczycieli 
i bibliotekarzy szkolnych na terenie macierzystej placówki w okresie wrzesień – listopad 2019. 
 

2. Cele Programu to: 
a) wprowadzenie uczniów w świat uniwersalnych wartości moralnych  
b) propagowanie czytelnictwa  
c) umacnianie roli literatury jako kompasu moralnego i źródła inspiracji przy podejmowaniu 

życiowych decyzji. 
 

3. Elementy składowe Programu: 
a) zajęcia szkolne z zakresu edukacji moralnej oparte na lekturze 15 opowiadań zawartych 

w tomie „Gorzka czekolada i inne opowiadania o ważnych sprawach" z wykorzystaniem 
przygotowanych przez Fundację scenariuszy i innych materiałów projektowych  

b) konkurs na najlepszą prezentację filmową zrealizowaną przez uczniów nt. wybranej 
wartości omawianej podczas realizacji Programu. 
 

4. Organizatorem Programu, zwanym dalej „Organizatorem” jest Fundacja  ABCXXI – Cała Polska 
czyta dzieciom, ul. Rosoła 44a, 02 – 786 Warszawa, www.calapolskaczytadzieciom.pl.  
 

5. Program dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z 
Funduszu Promocji Kultury. 

2. ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE 
 

1. Zgłoszenia do udziału w Programie przyjmowane są od szkół podstawowych z terenu 
Rzeczpospolitej Polskiej. Udział w Programie jest nieodpłatny. 
 

2. Zgłoszenia do udziału w Programie dokonuje  –  za wiedzą i zgodą dyrektora szkoły – nauczyciel 
lub bibliotekarz, zwany dalej „Koordynatorem”, który podejmuje się realizacji Programu w swojej 
placówce. 
 

3. Koordynator zgłasza swoją placówkę poprzez wypełnienie e-formularza rejestracyjnego 
dostępnego do 6 września 2019 r. na stronie internetowej Organizatora.  

 
4. O przyjęciu do Programu decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona. 

 
5. Udział szkoły w Programie Organizator potwierdzi mailowo do 10 września 2019. Placówka 

przyjęta do Programu zwana jest dalej „Uczestnikiem”. 
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6. Każdy Uczestnik otrzyma od Organizatora nieodpłatne materiały projektowe: 

a) pakiet materiałów drukowanych, w skład którego wchodzą: 
 książka „Gorzka Czekolada i inne opowiadania o ważnych sprawach” (2 egz.) 
 książka „Wychowanie przez czytanie” (1 egz.) 
 książka „Z dzieckiem w świat wartości” (1 egz.) 
 materiały promocyjno-edukacyjne (plakaty, broszury). 

Powyższy pakiet materiałów zostanie przesłany pocztą lub przesyłką kurierską na adres placówki 
podany w formularzu rejestracyjnym w terminie 7 dni od daty potwierdzenia udziału 
w Programie. 

b) pakiet materiałów elektronicznych dostępnych online: 
 scenariusze zajęć nt. wartości, zwane dalej „Scenariuszami”, opracowane na 

podstawie książki „Gorzka czekolada i inne opowiadania o ważnych sprawach” 
 projektowe materiały multimedialne. 

 
7. Przystępując do Programu Koordynator zobowiązuje się do: 

a) zrealizowania w okresie wrzesień-listopad 2019 r. zajęć z uczniami według co najmniej 
3 dowolnie wybranych Scenariuszy 

b) przygotowania wraz z uczniami prezentacji filmowych, przedstawiających dowolnie 
wybraną wartość spośród omówionych na podstawie Scenariuszy 

Prezentacje muszą zostać zrealizowane w formacie filmowym, w pliku obsługiwanym przez serwis 
YouTube (szczegółowe informacje dostępne na stronie internetowej: 
https://support.google.com/youtube/troubleshooter/2888402?hl=pl);  sugerowany czas trwania 
prezentacji: 3 min, sugerowana wielkość grupy realizująca jedną prezentację: 5-10 os. 

c) wyboru wraz z uczniami najlepszej prezentacji i zamieszczenia jej, jako Pracy Konkursowej, 
w serwisie YouTube z następującym opisem:  
 tytuł wg schematu: WYCHOWANIE PRZEZ CZYTANIE 2019 - Miejscowość - Placówka - 

Tytuł prezentacji 
 hasztag #Wychowanieprzezczytanie 

 
d) pozyskania umowy o współadministrowaniu danymi osobowymi oraz zgód wymienionych 

w pkt. 2 i 3 rozdziału DANE OSOBOWE I WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 
e) przesłania do 30 listopada 2019 dokumentacji fotograficznej z zajęć (3-5 zdjęć) oraz linku 

do Pracy Konkursowej zamieszczonej w serwisie YouTube (szczegółowe instrukcje zostaną 
podane przez Organizatora drogą mailową) 

f) wypełnienia do 10 grudnia 2019 ankiety ewaluacyjnej on-line. 
 

8. Zgłaszając Pracę Konkursową Koordynator oświadcza, że Uczestnik posiada pełnię praw autorskich 
do prezentacji, a jej rozpowszechnianie nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich. 
 

9. Udział w Programie oznacza zgodę Uczestnika na przekazanie Organizatorowi niewyłącznej licencji 
upoważniającej go do bezterminowego nieodpłatnego korzystania z majątkowych praw autorskich 
do Prac Konkursowych. 
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10. Nadesłane Prace Konkursowe wezmą udział w Konkursie. Zwycięskie Prace Konkursowe zostaną 
wyłonione przez Komisję Konkursową, a następnie udostępnione przez Organizatora w Internecie. 
Autorzy nagrodzonych Prac Konkursowych otrzymają nagrody książkowe. 
 

11. Po zakończeniu Programu, pod warunkiem wypełnienia zobowiązań z pkt. 7, Uczestnik otrzyma 
elektroniczny certyfikat potwierdzający udział w Programie. 
 

3. DANE OSOBOWE ORAZ WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 
 

1. Zgłoszenie do Programu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz z dobrowolną 
zgodą na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym. Dane będą 
przetwarzane w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Programu oraz na potrzeby jego 
promocji. Współadministratorami danych są: Organizator Programu ̶ Fundacja ABCXXI – Cała 
Polska czyta dzieciom z siedzibą w Warszawie, 02-786, ul. Rosoła 44A, numer KRS 0000097051, 
oraz szkoła–Uczestnik przystępująca do programu. Zasady przetwarzania danych dostępne są na 
stronie internetowej http://www.calapolskaczytadzieciom.pl należącej do Organizatora.  
 

2. Zasady współpracy Organizatora oraz Uczestnika jako współadministratorów danych osobowych 
określa odrębna Umowa.  
 

3. Koordynator zobowiązuje się do pozyskania następujących dokumentów: 
a) umowy o współadministrowaniu danymi osobowymi, o której mowa w pkt. 2 powyżej 
b) zgód od osób uprawnionych do ich wyrażenia, tj. rodziców/opiekunów 

prawnych/upoważnionych/pełnomocników osób niepełnoletnich, biorących udział 
w Programie 
 zgody na udział dziecka i przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb realizacji 

i promocji Programu 
 zgody na wykorzystanie wizerunku dziecka na potrzeby realizacji i promocji 

Programu 
 zgody na wielokrotne nieodpłatne publikowanie współtworzonej przez dziecko Pracy 

Konkursowej oraz jej fragmentów w materiałach związanych z Programem 
c) zgód od osób pełnoletnich zarejestrowanych na materiałach fotograficznych i filmowych 

powstałych w ramach Programu 
 zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb realizacji i promocji 

Programu 
 zgody na wykorzystywanie wizerunku na potrzeby realizacji i promocji Programu 
 zgody na nieodpłatne udostępnienie ww. materiałów Organizatorowi oraz 

pozyskanym przez niego partnerom na potrzeby realizacji i promocji Programu. 
 

4. Uczestnik programu zobowiązuje się do przechowywania dokumentów, o których mowa w pkt. 3 
powyżej, w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo i ochronę przed dostępem osób 
nieuprawnionych oraz do ich udostępnienia na każdą prośbę Organizatora. 
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4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
  

1. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie. 
 

2. Pytania związane z realizacją Programu należy kierować na adres e-mail: 
wychowanieprzezczytanie@gmail.com 

 
Ostatnia aktualizacja: 4 listopada 2019 r.  


