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REGULAMIN EDUKACYJNEGO PROJEKTU LITERACKO-ARTYSTYCZNEGO 

„Wędrująca książka”    

 

 

§ 1. Organizator i uczestnicy Projektu 

 

1. Organizatorem Projektu ”Wędrująca książka” jest Centrum Rozwoju Edukacji Województwa 
Łódzkiego w Zgierzu – Biblioteka Pedagogiczna w Zgierzu we współpracy ze szkołami  
z terenu miasta Zgierza i powiatu zgierskiego. 

2. Uczestnikami Projektu mogą być uczniowie szkół z terenu miasta Zgierza i powiatu 
zgierskiego. 

3. Z ramienia szkół realizacją Projektu zajmują się nauczyciele działający w sieci współpracy  
i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy i nauczycieli świetlic powiatu zgierskiego. 
Realizacją może zająć się również inny wyznaczony w szkole nauczyciel. 
 

§ 2. Terminarz Projektu 

 

1. Projekt będzie realizowany w okresie luty-kwiecień 2023 r. 
2. Prace nad fragmentami książki w poszczególnych szkołach będą realizowane  

w okresie: luty-kwiecień 2023 r. 
3. Termin dostarczenia opowiadań do Biblioteki Pedagogicznej w Zgierzu upływa  

17 kwietnia 2023 r. 
4. Finał akcji odbędzie się 24 kwietnia 2023 r. 

 
§ 3. Cele Projektu 

 
1. Upamiętnienie postaci i dokonań Mikołaja Kopernika – patrona roku 2023. 
2. Podkreślenie wartości książki i czytania w życiu każdego człowieka. 
3. Rozwijanie wyobraźni i kreatywności uczniów. 
4. Doskonalenie warsztatu pisarskiego. 
5. Podkreślenie roli bibliotek i świetlic szkolnych w kształtowaniu i rozwijaniu kompetencji   

literackich i czytelniczych uczniów. 
6. Promocja bibliotek i świetlic szkolnych w środowisku lokalnym. 

 
§ 4. Zasady Projektu 

 
1. Projekt polega na stworzeniu przez uczniów książki, będącej zbiorem opowiadań, pod  

hasłem przewodnim „Ja i wszechświat. Współczesne przygody Mikołaja Kopernika”. 
2. Zadaniem uczniów jest wymyślenie i napisanie treści opowiadań oraz wykonanie ilustracji, 

inspirowanych postacią i dokonaniami Mikołaja Kopernika. 
3. Prace uczniów nad książką będą realizowane w poszczególnych szkołach, pod opieką 

nauczyciela.  
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4. Podczas tworzenia książki obowiązują następujące zasady: 
a) reprezentacja uczniów z każdej szkoły tworzy jedno opowiadanie zgodne  

z tematyką Projektu, 
b) objętość jednego opowiadania nie może przekroczyć 200 słów; łączna objętość 

każdego opowiadania (tekst + ilustracje) nie może przekroczyć 4 stron formatu A3 
(wym. 297x420 mm), 

c) pierwsza strona każdego opowiadania stanowi stronę tytułową, zwierającą tytuł, 
wykaz autorów i nazwę szkoły, 

d) poszczególne fragmenty książki należy opracować na kartkach białego papieru  
w formacie A3 (wym. 297x420 mm) zapisując kartkę jednostronnie  
w orientacji pionowej, z zachowaniem 7 cm marginesu po lewej stronie  
(na oprawę), 

e) dopuszczalne są wszelkie płaskie techniki wykonywania ilustracji  
i wprowadzania tekstu, w tym komputerowe, 

f)    obowiązuje zachowanie poprawności stylistycznej, gramatycznej, ortograficznej  
i interpunkcyjnej, 

g) tekst nie może zawierać treści obraźliwych. 
5. Opowiadania opracowane przez uczniów z poszczególnych szkół muszą zostać dostarczone 

do Biblioteki Pedagogicznej w Zgierzu. 
6. Biblioteka Pedagogiczna w Zgierzu będzie sukcesywnie publikować poszczególne 

opowiadania na swoim profilu na portalu Facebook i/lub na swojej stronie internetowej. 
7. Uczniowie mogą także przygotować nawiązujące do tematyki akcji kostiumy (przebrania)  

i rekwizyty, które zostaną zaprezentowane podczas czytelniczej imprezy finałowej. 
8. Działania związane z udziałem w Projekcie w poszczególnych szkołach powinny być 

dokumentowane w postaci fotografii i/lub filmów, a fotorelacje z tych działań publikowane 
na stronach internetowych i/lub w mediach społecznościowych poszczególnych szkół oraz 
przesyłane do Biblioteki Pedagogicznej w Zgierzu. 

9. Finał Projektu odbędzie się w formie imprezy czytelniczej z udziałem uczniów, podczas 
której zostanie zaprezentowana wspólnie opracowana książka. 

10. Nauczyciele zgłaszają swój udział w Projekcie do Biblioteki Pedagogicznej w Zgierzu drogą 
mailową bpzgierz@crezgierz.edu.pl lub telefonicznie 42 717 43 04. 

11. W sprawach nieujętych w Regulaminie decyzję podejmuje Organizator. 
 

§ 5. Licencja 

 

1. Uczestnik oświadcza, że wszelkie prace o charakterze literackim i/lub plastycznym powstałe 
w ramach Projektu nie naruszają praw osób trzecich i są wolne od obciążeń jakimikolwiek 
prawami tych osób. 

2. Uczestnik udziela Organizatorowi licencji na korzystanie z prac powstałych  
w ramach Projektu. Licencja udzielona jest nieodpłatnie na czas nieoznaczony. Prace 
powstałe w ramach Projektu mogą być wykorzystane i powielane do różnych publikacji bez 
dodatkowej zgody autorów lub ich opiekunów. 
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3. Organizator ma prawo do wykorzystania pracy powstałej w ramach Projektu  
w celach promocyjnych, wizerunkowych, archiwalnych i informacyjnych, a także ma prawo 
do korzystania i upowszechniania w nieograniczonej liczbie nadań  
i wielkości nakładów oraz bez ograniczeń terytorialnych na następujących polach 
eksploatacji: 

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania oraz jego opracowań – wytwarzanie dowolną 
techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz 
techniką cyfrową, wprowadzenie do pamięci komputerów i serwerów sieci 
komputerowych,  

b) w zakresie publikacji i rozpowszechniania w całości lub w części oraz jego 
opracowań – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, 
publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp  
w miejscu i czasie przez siebie wybranym, nadawanie za pośrednictwem stacji 
telewizyjnych naziemnych, reemitowanie, rozpowszechnianie w prasie, w sieci 
Internet, na plakatach, w tym plakatach wielkoformatowych oraz we wszelkich innych 
formach komunikacji, promocji, reklamy, oznaczania i produkcji towarów, 
wykorzystywanie w materiałach wydawniczych oraz we wszelkiego rodzaju mediach 
audiowizualnych i komputerowych, 

c) w zakresie dokonywania wszelkich zmian i modyfikacji w całości lub części oraz 
dokonywania opracowań w całości lub części, w tym dokonywanie przeróbek, 
jakichkolwiek zmian i adaptacji całości lub poszczególnych części, oraz zezwalania 
na dokonywanie takich modyfikacji, zmian i opracowań, również przez podmioty 
trzecie, a także korzystania z takich zmian, modyfikacji i opracowań, również przez 
podmioty trzecie, 

d) w zakresie wykorzystania we wszelkich formach komunikacji, promocji lub reklamy, 
w szczególności w charakterze materiału reklamowego lub promocyjnego,  
w charakterze elementu materiałów reklamowych lub promocyjnych takich, jak 
ogłoszenia prasowe, reklamy zewnętrzne, filmy reklamowe, reklamy radiowe, 
rozpowszechnianie w sieci Internet.  

4. Udzielona licencja ma charakter niewyłączny i upoważnia do udzielania sublicencji. 
 

§ 6. Ochrona danych osobowych 

 
1. Administratorem danych osobowych osób biorących udział w Projekcie (za które uznaje się 

zarówno uczniów, jak i przygotowujących ich nauczycieli) jest dyrektor Centrum Rozwoju 
Edukacji Województwa Łódzkiego w Zgierzu, 95-100 Zgierz, ul. 3 Maja 46.  

2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się 
skontaktować w sprawie przetwarzania danych osobowych drogą elektroniczną na adres: 
iod@crezgierz.edu.pl 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji, przeprowadzania i promocji Projektu. 
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osób biorących udział  

w Projekcie jest: 
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a) wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit.  
a RODO) w związku z ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, 

b) w zakresie wizerunku oraz publikacji imienia, nazwiska, klasy oraz szkoły, do której 
uczęszcza uczeń – dobrowolnie wyrażona zgoda z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

5. Odbiorcami danych osobowych osób biorących udział w Projekcie będą przedstawiciele 
Organizatora Projektu, oraz użytkownicy stron internetowych i profili w mediach 
społecznościowych Organizatora, a ponadto dostawcy systemów informatycznych i usług IT 
oraz podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa. 

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania Projektu oraz późniejszych działań 
informacyjno-promocyjnych, a następnie klasyfikowane i przechowywane zgodnie  
z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 
zakładowych. 

7. Osoby biorące udział w Projekcie/rodzice/opiekunowie prawni uczestników mają prawo 
dostępu do swoich danych, ich sprostowania oraz usunięcia lub ograniczenia przetwarzania  
w przypadku wystąpienia przesłanek określonych w art. 17 i 18 RODO. 

8. W zakresie, w jakim udzielono zgody na przetwarzanie danych osobowych osoby biorące 
udział w Projekcie/rodzice/opiekunowie prawni uczestników mają prawo do jej cofnięcia  
w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

9. W zakresie, w jakim dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO przysługuje 
osobom biorącym udział w Projekcie/rodzicom/opiekunom prawnym uczestników prawo do 
wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO. 

10. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO, osobom biorącym 
udział w Projekcie/rodzicom/opiekunom prawnym uczestników przysługuje prawo do 
złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres: Urząd Ochrony 
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

11. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Projekcie. Skutkiem 
niepodania danych jest brak możliwości wzięcia udziału w Projekcie. 

12. Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych w Centrum Rozwoju Edukacji 
Województwa Łódzkiego w Zgierzu publikowane są pod adresem 
http://bip.lodzkie.edu.pl/wp-content/uploads/2021/12/rodo.pdf 

 
 

UWAGA:  
Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie Projektu w razie okoliczności 
niezależnych od niego, w tym związanych z zagrożeniem występowania COVID-19. 
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Załącznik nr 1 
do Projektu „Wędrująca Książka” 

…………………………………………..…… 
                               pieczęć szkoły 

 

…………………………………………………………………………………………………..….. 
nazwisko i nr telefonu nauczyciela odpowiedzialnego za realizację projektu 

 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZNIA 

DO UDZIAŁU W PROJEKCIE „WĘDRUJĄCA KSIĄŻKA” 

 

1. Imię i nazwisko ucznia …………….……………...…………………..……………. 

2. Klasa  ………….....…………………………………………..…………...…….……………. 

3. Adres e-mail ucznia/rodzica ……….……………………...………..………..………………. 

 

Oświadczam, że zapoznała(e)m się z Regulaminem Projektu „Wędrująca Książka” i akceptuję 

jego treść oraz wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku utrwalonego na zdjęciach 

dokumentujących przebieg Projektu „Wędrująca Książka”. 

 
…………………………..….                   …………………………………………………… 
          Miejscowość i data                                                   Czytelny podpis uczestnika lub rodzica/opiekuna prawnego 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia i realizacji 

Projektu „Wędrująca Książka”. 

 

…………………………..….                   …………………………………………………… 
          Miejscowość i data                                                   Czytelny podpis uczestnika lub rodzica/opiekuna prawnego 

 
  
 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w Projekcie „Wędrująca książka”
1
 

 
…………………………..….                   …………………………………………………… 
           Miejscowość i data                                                                Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

 

 

 

Wyrażam zgodę na udział w Projekcie „Wędrująca książka”
2
 

 
…………………………..….                   …………………………………………………… 
            Miejscowość i data                                                                               Czytelny podpis uczestnika  

                                                
1 Dotyczy rodziców lub opiekunów prawnych uczestników niepełnoletnich. 
2 Dotyczy uczestników pełnoletnich. 


