Regulamin programu edukacyjnego
„Solidarność. Podaj dalej!”
§1 Postanowienia ogólne
1.

Niniejszy regulamin (zwany w dalszej części „Regulaminem”) określa zasady uczestnictwa w programie
„Solidarność. Podaj dalej!” (zwanym dalej części „Programem”).

2.

Program prowadzony jest równolegle w czterech krajach europejskich: Chorwacji, Francji, Hiszpanii
i Polsce, pod wspólnym tytułem: „Let’s play the Fraternity Card”.

3.

Organizatorami Programu (dalej „Organizatorzy”) są La Ligue d’Enseignement (lider Programu,
Francja), Fundacja Szkoła z Klasą (Polska), Fundación Cives (Hiszpania) i Centar Za Mirovne Studije
(Chorwacja).

4.

Podmiotem prowadzącym i realizującym program na terenie Polski jest Fundacja Szkoła z Klasą,
(zwana dalej „FSZK”).

5.

Projekt finansowany jest ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus +.

§2 Zasady Programu
1.

Celem Programu jest edukowanie młodych ludzi na rzecz równości w różnorodności i walka
z uprzedzeniami. Program daje młodym ludziom impuls do refleksji na temat różnorodności i różnych
form dyskryminacji, uczy wrażliwości, budzi zainteresowanie innymi, rozwija wyobraźnię.

2.

Program jest skierowany do wszystkich placówek edukacyjnych i kulturowych prowadzących
regularne zajęcia z młodzieżą, w tym szkół podstawowych i ponadpodstawowych: do uczniów
i nauczycieli, którzy biorą udział bądź prowadzą zajęcia językowe, kulturowe i artystyczne w ramach
lekcji bądź zajęć pozaszkolnych.

3.

Udział w Programie jest bezpłatny.

4.

Program realizowany jest w latach 2016-2019. W tym czasie odbędą się dwie edycje działań
przewidzianych dla placówek edukacyjnych:
a) od grudnia 2017 do czerwca 2018
b) od grudnia 2018 do czerwca 2019
Rejestracja do poszczególnych edycji będzie ogłaszana osobno.

5.

Placówki edukacyjne zgłaszają się do Programu w przewidzianych przez Organizatorów terminach
własne zespoły uczniów, za pośrednictwem nauczycieli, pedagogów lub animatorów (zwanych dalej:
„Opiekunami” lub „Uczestnikami Programu”) prowadzących w danej placówce zajęcia z młodzieżą.
Jeśli zaistnieje taka potrzeba, Opiekun przekaże FSZK dane uczniów (imię i nazwisko). Na
udostępnienie tych danych Opiekun uzyska pisemną zgodę rodziców uczniów.

6.

Z danej placówki edukacyjnej w Programie może brać udział dowolna liczba Uczestników.

7.

Opiekunowie mogą uczestniczyć w Programie i wykonywać wszystkie zadania przewidziane w jego
ramach zarówno indywidualnie, jak i we współpracy z innymi Uczestnikami z danej placówki
edukacyjnej.

8.

Opiekunowie zobowiązani są zgłosić się do udziału Programie poprzez wypełnienie formularza
zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej Programu i wysłanie go zgodnie z instrukcją
tam zamieszczoną.

9.

W ciągu 14 dni Opiekunowie zgłaszający zespół szkolny otrzymają mailowe potwierdzenie
otrzymania zgłoszenia i przyjęcia do Programu.
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10. Wszyscy Opiekunowie otrzymają od Organizatorów zestaw materiałów edukacyjnych oraz
możliwość udziału w bezpłatnym szkoleniu.
11. Opiekunowie – uczestnicy Programu zobowiązują się do:
a) uczestnictwa w warsztatach przygotowujących do udziału w Programie, które odbędą się
w szkole lub w innym wyznaczonym przez Organizatorów miejscu;
b) przeprowadzenia zajęć z uczniami z wykorzystaniem materiałów edukacyjnych i pomocy
dydaktycznych opracowanych lub proponowanych przez Organizatorów Programu, zgodnie
z zaproponowaną przez Organizatorów metodologią;
c) zorganizowania warsztatów pisarskich zakończonych wysyłaniem kartek przez uczniów
do losowo wybranych osób w terminie przewidzianym przez Organizatorów;
d) poinformowania Organizatorów o tym, ilu uczniów wzięło udział w Programie;
e) wypełnienia i przesłania do FSZK, na wskazany adres mailowy, ankiety ewaluacyjnej
po zakończeniu edycji.
12. Rezultatem końcowym Programu są kartki pocztowe napisane i wysłane przez grupy uczniów
uczestniczące w Programie.
13. Brak wywiązania się przez uczestnika Programu ze zobowiązań, o których mowa powyżej traktowany
będzie jako rezygnacja z udziału w Programie.
14. Każdy Uczestnik Programu akceptuje i wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.
15. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy
kodeksu cywilnego oraz inne stosowne przepisy prawa polskiego.

§3 Prawa autorskie
1. Prawa autorskie majątkowe do materiałów edukacyjnych powstałych w trakcie prowadzenia Programu
i opracowanych na zamówienie Organizatorów podczas realizacji Programu posiadają Organizatorzy.
2. Prawem autorskim chronione są teksty, grafiki, zdjęcia, dźwięki, filmy i inne materiały powstałe
w ramach programu, jak również szata graficzna oraz wybór i układ treści z opublikowanych materiałów
edukacyjnych i promocyjnych programu.
3. Wszelkie materiały powstałe w trakcie prowadzenia Programu i upublicznione przez FSZK można
kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na użytek prywatny i w celach niekomercyjnych
z zachowaniem informacji o źródle pochodzenia materiałów. FSZK nie zezwala na jakiekolwiek
upowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, drukowanie, powielanie, publiczne odtwarzanie
materiałów powstałych w trakcie prowadzenia Programu, z wyjątkiem niekomercyjnego użycia
podczas zajęć dydaktycznych w szkołach i innych placówkach edukacyjnych o charakterze
niekomercyjnym
4. Wykorzystanie materiałów powstałych w trakcie prowadzenia Programu do celów komercyjnych
lub innych niż użytek prywatny wymaga każdorazowo pisemnej zgody FSZK.
5. Uczestnicy Programu wysyłając w ramach realizacji Programu stworzone przez siebie oraz
przez zespoły uczniów utwory w postaci: zdjęć, grafik, tekstu, filmu, nagrania dźwiękowego lub innego
materiału, udzielają Organizatorom nieodpłatnej, niewyłącznej i nieodwołalnej licencji do korzystania
z utworu na czas nieoznaczony, z prawem do udzielania sublicencji w granicach pierwotnej licencji,
w kraju i za granicą, w całości lub we fragmentach, jako utworu odrębnego lub wspólnie z innymi
utworami, a także do udostępniania całości lub fragmentów utworu osobom trzecim, w zakresie
następujących pól eksploatacji:


utrwalania i zwielokrotniania nadesłanego utworu/ów – wytwarzanie egzemplarzy utworu
bez względu na technikę (np. techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego,
cyfrową), ilość i wielkość nakładu;
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w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono –
wprowadzanie do obrotu, najem, użyczenie oryginału albo egzemplarzy;
 rozpowszechniania w nieograniczonym nakładzie i zasięgu terytorialnym, nadawania drogą
przewodową i bezprzewodową, wystawiania, odtwarzania, reemitowania, publicznego
udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie
przez siebie wybranym, wprowadzania korekty i redakcji tekstu, dokonywania skrótów
i opracowań, wykorzystania utworu lub jego fragmentu do innego celu np. adaptowania
do wydawnictwa książkowego, materiału promocyjnego FSZK, artykułu prasowego oraz
w zakresie praw pokrewnych, z zastrzeżeniem między innymi obowiązku ujawnienia nazwiska
Autora (Autorów) w sposób zwyczajowo przyjęty.
6. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do nadesłanego utworu (pracy) powoduje przeniesienie
na FSZK własności nadesłanego egzemplarza tego utworu bez względu na formę w jakiej został
dostarczony.
7. Uczestnik przystępujący do Programu zobowiązuje się nie nadsyłać materiałów, które naruszają prawa
do wizerunku i prawa autorskie osób trzecich. W przeciwnym razie ponosi pełną i wyłączną
odpowiedzialność wobec osób, których prawa naruszył.
8. W wypadku nadesłania przez Uczestnika materiałów, co do których wystąpi podejrzenie naruszenia
prawa ochrony własności intelektualnej (np. plagiat), jego udział w programie zostaje zawieszony
do czasu jednoznacznego wyjaśnienia zaistniałej sytuacji przez koordynatora.

§4 Dane osobowe
1.

Wszystkie dane osobowe są zbierane, przetwarzane i udostępniane na zasadach zgodnych
z obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej prawem.

2.

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Szkoła z Klasą, z siedzibą w Warszawie
przy ul. Noakowskiego 10/5, która dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników
zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002
r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

3.

Uczestnik Programu podaje swoje dane osobowe dobrowolnie.

4.

W momencie wysłania zgłoszenia do Programu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez FSZK
swych danych osobowych udostępnianych podczas realizacji programu w celach komunikacyjnych,
historycznych, naukowych, dydaktycznych, statystycznych, sprawozdawczości wobec sponsorów
i organów nadzorujących działalność FSZK oraz przedstawienia oferty programowej FSZK.

5.

Uczestnik programu wyraża zgodę na rozpowszechnienie przez FSZK swych danych w zakresie: imię,
nazwisko, nazwa i adres szkoły w której pracuje, w przypadku wykorzystania materiałów nadesłanych
przez uczestnika na polach eksploatacji zgodnie z § 2 ust. 5 niniejszego regulaminu.

6.

Na zasadach przewidzianych przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia
1997 roku użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania
zaprzestania ich przetwarzania.

7.

Żądanie zaprzestania przetwarzania danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w programie.

§5 Postanowienia końcowe
1.

Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego Regulaminu należy zgłaszać na adres
e-mail: fundacja@szkolazklasa.org.pl

2.

FSZK zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany
stają się obowiązujące w momencie opublikowania ich na:
www.szkolazklasa.org.pl/programy/solidarnosc-podajdalej/

3.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronie www.

3

