
 
 

 

  

REGULAMIN KONKURSU NA DOFINANSOWANIE AKCJI SPOŁECZNEJ  

W PROGRAMIE SOLIDARNOŚĆ. PODAJ DALEJ! 

luty 2022 

 

1. Ten regulamin (dalej „Regulamin") określa zasady uczestnictwa w Konkursie na dofinansowanie 

realizacji akcji społecznej (dalej „Konkurs”), realizowanym przez Fundację Szkoła z Klasą (dalej 

„Organizator”) z siedzibą przy ul. Śniadeckich 19, 00-654 Warszawa, numer KRS 0000578705. 

Konkurs jest organizowany w ramach programu Solidarność. Podaj dalej! (dalej „Program”) 

współfinansowanego ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+. Program 

składa się z dwóch edycji: 2020/2021 oraz 2021/2022. Regulamin dotyczy edycji 2021/2022 

Programu. 

 

2. Organizator, w ramach Konkursu, przewiduje dofinansowanie 8 akcji społecznych. 

Dofinansowanie jednej akcji społecznej wyniesie od 1000 do 2000 zł brutto.  

 

3. Nabór w Konkursie dla edycji 2021/2022 jest realizowany w trybie ciągłym, od 9 lutego do 30 

kwietnia 2022 r. lub do wyczerpania przewidzianych środków finansowych. 

 

4. Uczestnikiem Konkursu jest nauczyciel(-ka), bibliotekarz(-ka) lub inny pracownik(-czka) szkoły 

lub innej placówki oświatowej, która bierze udział w programie Solidarność. Podaj dalej! edycja 

2021/22 (dalej „Uczestnik”).  

 

5. Akcja społeczna zgłoszona przez Uczestnika i realizowana wraz z  uczniami(-ennicami) powinna: 

a) być związana z tematyką i wartościami Programu, tj. wspieraniem solidarności w 

społeczeństwie i skłanianiem do refleksji na temat ważnych problemów społecznych; 

b) być skierowana do społeczności lokalnej (np. klasy, kilku klas, całej społeczności szkoły, 

mieszkańców danej miejscowości i szerzej). 

 

6. Jeden Uczestnik może zgłosić maksymalnie dwie akcje społeczne.  

a) Każda z akcji społecznych musi być wyraźnie odmiennym działaniem i być skierowana do 

innej grupy odbiorców(-czyń).  

 



 
 

 

7. Przyznana w Konkursie dotacja ma służyć zrealizowaniu i nagłośnieniu/promocji Akcji. 

 

Uczestnik może przeznaczyć dotację m.in. na opracowanie materiałów edukacyjnych, graficznych, 

druk, zakup materiałów plastycznych, technicznych lub edukacyjnych, wykonanie profesjonalnych 

zdjęć, filmu itp. z zastrzeżeniem, że usługi mogą być zamawiane wyłącznie u podmiotów, które 

prowadzą działalność gospodarczą i wystawiają faktury.  

 

a) Uczestnik nie może przeznaczyć dotacji na zakup środków trwałych (tj. sprzętu 

elektronicznego, mebli itp.).  

 

8. Uczestnik, za pośrednictwem formularza online dostępnego tutaj: 

https://forms.gle/nXMu6XuQ5Ey61JpR8 zgłasza akcję społeczną, którą zrealizuje w terminie od 

10 lutego do 24 czerwca maja 2022 r. W formularzu należy opisać m.in. następujące elementy:  

a) opis Akcji społecznej z wyszczególnieniem roli uczniów i uczennic realizujących akcję wraz z 

Uczestnikiem; 

b) kosztorys Akcji z wyszczególnionymi planowanymi wydatkami; 

c) przewidywane trudności w realizacji Akcji. 

 

9. Po przyznaniu dotacji Uczestnik:  

a) ma obowiązek dokumentować przygotowania do realizacji oraz przebieg Akcji w postaci 

zdjęć, filmów, artykułów z prasy, linków, innych materiałów, które powstaną. Dokumentację 

należy dołączyć do sprawozdania. 

b) Sprawozdaje do 30 czerwca 2022 r.. Uczestnik opisuje zrealizowane działania i rozlicza 

przyznane środki za pośrednictwem prostego formularza online przygotowanego i 

udostępnionego Uczestnikowi przez Organizatora w wiadomości mailowej. 

 

10.  Zgłoszenie Akcji do Konkursu przez Uczestnika jest dobrowolne i równoznaczne z: 

a) oświadczeniem Uczestnika, że zarówno Uczestnik jak i dyrekcja szkoły/szkół, zapoznali się z 

niniejszym Regulaminem, akceptują go i wyrażają zgodę na jego postanowienia; 

b) oświadczeniem Uczestnika, że przysługują mu prawa autorskie (osobiste i majątkowe) do 

wszystkich elementów pracy oraz że ponosi wszelką odpowiedzialność za ewentualne 

naruszenie praw autorskich osób trzecich; 

https://forms.gle/nXMu6XuQ5Ey61JpR8


 
 

 

c) oświadczeniem Uczestnika, że przysługują mu majątkowe prawa własności intelektualnej w 

stosunku do przekazanych utworów i/lub przedmiotów praw pokrewnych oraz że prawa te nie 

są obciążone prawami osób trzecich, nie stanowią przedmiotu jakichkolwiek postępowań 

prawnych, w tym sądowych, administracyjnych lub egzekucyjnych jak również, że brak jest 

jakichkolwiek przeszkód prawnych do udzielenia Organizatorowi Licencji w zakresie 

określonym w umowie;  

d) udzieleniem zgody na nieodpłatne wykorzystanie/udostępnianie opisu Akcji w celach 

informacyjnych i promocyjnych programu Solidarność. Podaj dalej! – w szczególności w 

materiałach edukacyjnych, na stronie internetowej i Facebooku Organizatora i partnerów;  

e) wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika na potrzeby realizacji i 

promocji programu Solidarność. Podaj dalej! oraz Konkursu. Zgoda na przetwarzanie danych 

osobowych jest dobrowolna, ale niezbędna do uczestnictwa w Konkursie. 

 

11. Harmonogram Konkursu: 

a) ogłoszenie Konkursu – 9 lutego  2022 r.; 

b) termin zgłaszania Akcji  – 9 lutego – 30 kwietnia 2022 r.; 

c) przyznanie lub odmowa przyznania dofinansowania – drogą mailową, do dwóch tygodni po 

otrzymaniu formularza zgłoszeniowego; 

d) zawieranie umów z Uczestnikami – do 5 dni roboczych od otrzymania informacji o 

dofinansowaniu zgłoszonej akcji; 

e) realizacja działań w ramach zgłoszonych akcji społecznych według indywidualnie zgłoszonego 

w formularzu zgłoszeniowym harmonogramu, jednak nie później niż do 24 czerwca 2022 r.; 

f) składanie sprawozdań przez Uczestników – do 30 czerwca 2022 r.  

 

12. Kryteria oceny i wybór Akcji: 

a) Wszystkie zgłoszenia Akcji, które zostaną ocenione pozytywnie pod względem formalnym, 

tzn. spełnią następujące kryteria łącznie: 

i)    zgłoszenie przesłane za pomocą formularza, bez pozostawionych pustych pól; 

ii)   zgłoszenie przesłane pomiędzy 9 lutego a 30 kwietnia 2022 r.; 

iii)   zgłoszenie zawiera kalkulację kosztów, 

zostaną poddane ocenie merytorycznej. 

b) Oceny merytorycznej Akcji dokona Komisja wybrana przez Organizatora. 

c) Kryteria oceny merytorycznej: 



 
 

 

i) tematyka Akcji: związana z tematyką i wartościami Programu, tj. wspieraniem solidarności 

w społeczeństwie, skłanianiem do refleksji na temat ważnych problemów społecznych; 

ii) praca zespołowa i metodyka: czy i w jaki sposób zostanie położony nacisk na 

zaangażowanie uczniów na każdym etapie (od pomysłu do realizacji) działań oraz na 

współpracę zespołową Uczestnika z uczniami(-ennicami), 

iii) walory społeczne Akcji: czy odpowiada na potrzeby grupy docelowej np. społeczności 

lokalnej, innych uczniów, rodziców (jak to sprawdzono?) oraz w jaki sposób angażuje i/lub 

wspiera środowisko szkolne i/lub lokalne, 

 

13.  Organizator zawrze z Uczestnikiem umowę i zapewni środki na realizację działań, na które 

przyznane zostało dofinansowanie, w formie opłacenia przedstawionych przez Uczestnika rachunków.  

 

14. O wszystkich przeszkodach, które mogą spowodować trudności i/lub opóźnienia w realizacji planu 

działań lub sprawozdawczości, Uczestnik ma obowiązek niezwłocznie poinformować Organizatora, 

wysyłając wiadomość na adres: agnieszka.gwiazdowicz@szkolazklasa.org.pl. Organizator wspólnie z 

Uczestnikiem podejmą działania w kierunku rozwiązania trudności, zakończenia działań i zamknięcia 

procesu sprawozdawczego. 

 

15. W przypadku:  

a) rezygnacji Uczestnika z udziału w Konkursie po przekazaniu dotacji Uczestnikowi a przed 

ukończeniem działań, na które zostały przyznane środki, i przed dostarczeniem Sprawozdania, 

a także  

b) w przypadku zgłoszenia lub stwierdzenia przez Organizatora wystąpienia przeszkód lub 

trudności uniemożliwiających Uczestnikowi przeprowadzenie Akcji,  

Uczestnik jest zobowiązany zwrócić Organizatorowi całość przyznanych środków w terminie 21 dni na 

wskazane w umowie konto. 

 

16. Z chwilą przesłania przez Uczestnika, w ramach Konkursu, jakichkolwiek utworów [pojęcie utworu 

obejmuje zarówno utwór, jak i jego artystyczne wykonanie, wideogram i fonogram: zdjęcia, grafiki, 

tekstu, filmu, nagrania dźwiękowego lub innego materiału edukacyjnego] lub przedmiotów praw 

pokrewnych w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm., dalej „Prawo autorskie”): 

mailto:agnieszka.gwiazdowicz@szkolazklasa.org.pl


 
 

 

a) Uczestnik udziela Organizacji niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na korzystanie z Utworów o 

postanowieniach tożsamych z wzorcem licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 

(znanej również jako CC-BY), dostępnej pod adresem 

www.creativecommons.org/licenses/by/3.0/ lub innej wersji językowej tej licencji lub 

którejkolwiek późniejszej wersji tej licencji, opublikowanej przez organizację Creative 

Commons.   

b) Licencja obejmuje zgody na wykorzystanie na następujących polach eksploatacji: 

- wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworów, w tym techniką drukarską,  

reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

- wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy utworów; 

- publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i  

reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy  

mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 

c) Ponadto, Uczestnik nieodpłatnie zezwala Organizatorowi na korzystanie i rozporządzanie 

opracowaniami utworów. 

d) Organizator może udzielać sublicencji. 

 

17. Gdyby, po nadesłaniu utworów do Organizatora, okazało się, że określone utwory i/lub przedmioty 

praw pokrewnych mogły naruszać cudze prawa, Uczestnik: 

a) zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić o tym Organizatora w formie pisemnej i 

b) naprawić wszelkie szkody związane z nieprawdziwością złożonych Organizatorowi 

oświadczeń, w tym pokryć koszty obsługi prawnej. 

 

18. Jeśli w utworach nadesłanych do Organizatora znajduje się imię i nazwisko, wizerunek uczniów, 

Uczestnik zobowiązuje się do zebrania od rodziców lub opiekunów prawnych uczniów zgód na 

nieodpłatne wykorzystanie wizerunku dziecka przez Organizatora i partnerów. Wzór zgody 

stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Oryginały zgód powinny być przechowywane w 

szkole/bibliotece/instytucji Uczestnika, natomiast ich skan przesłany mailem na adres: 

agnieszka.gwiazdowicz@szkolazklasa.org.pl. 

 

19. Zgodnie z obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej prawem wszystkie dane osobowe są zbierane, 

przetwarzane i udostępniane na poniższych zasadach: 

mailto:agnieszka.gwiazdowicz@szkolazklasa.org.pl
http://www.creativecommons.org/licenses/by/3.0/


 
 

 

a) Administratorem danych osobowych przetwarzanych podczas realizacji Konkursu jest 

Organizator. 

b) Organizator przetwarza dane w zakresie: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer 

telefonu kontaktowego, nazwa i adres szkoły, w której pracuje osoba, nauczany przedmiot, 

wizerunek. 

c) Uczestnik oraz rodzice lub opiekunowie prawni w przypadku niepełnoletnich członków 

Zespołu podają swoje dane osobowe dobrowolnie. Podanie danych Uczestnika jest niezbędne 

do uczestnictwa w Programie. 

d) Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora w celu realizacji Konkursu i programu 

Solidarność. Podaj dalej!, w tym w celach komunikacyjnych, archiwalnych, naukowych, 

dydaktycznych, statystycznych, sprawozdawczości wobec Sponsorów i organów 

nadzorujących działalność Organizatora na podstawie zgody. 

e) Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom finansującym program Solidarność. Podaj 

dalej! do celów kontroli finansowej, na podstawie uzasadnionych prawnie interesów Sponsora, 

związanych z potrzebą kontroli sposobu wydatkowania środków finansowych. 

f) Dane mogą również być powierzone do przetwarzania podmiotom, które świadczą na rzecz 

Organizatora usługi wiążące się z przetwarzaniem danych osobowych, z zastrzeżeniem, że 

podmioty te nie nabywają prawa do samodzielnego przetwarzania tych danych, a jedynie do 

wykonania poleceń Organizatorów w tym zakresie. 

g) Dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją Konkursu przechowywane są nie dłużej 

niż przez 5 lat od zakończenia roku, w którym odbyła się ostatnia aktywność w programie 

Solidarność. Podaj dalej! lub do chwili upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających 

z umowy, lub do chwili upływu okresu przechowywania dokumentacji programu Solidarność. 

Podaj dalej!, wymaganego przez Sponsorów, lub do chwili upływu okresu wynikającego z 

obowiązujących przepisów dotyczących prowadzenia ksiąg rachunkowych, przy czym 

obowiązuje najdłuższy okres. 

h) Osoby, których dane osobowe przetwarza Organizator, mają prawo żądania dostępu do 

danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; prawo wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo przenoszenia danych. Dopuszczalność korzystania 

z poszczególnych praw zależy od podstawy prawnej konkretnego przetwarzania. W tym celu 

należy wysłać wiadomość mailową zawierającą stosowne żądanie na adres: 

fundacja@szkolazklasa.org.pl.  

mailto:fundacja@szkolazklasa.org.pl


i) Osoby, których dane osobowe przetwarza Organizator, mają prawo wnieść skargę do organu

nadzorczego.

20. Postanowienia końcowe:

a) W sytuacjach nieobjętych niniejszym Regulaminem wiążące decyzje podejmuje Organizator.

b) Od decyzji Organizatora nie przysługuje odwołanie.

c) Organizator zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu. Zmiany w Regulaminie będą 

publikowane na stronie internetowej programu Solidarność. Podaj dalej! (https://

www.szkolazklasa.org.pl/programy/solidarnosc-podajdalej/)  i wchodzą w życie po upływie 1 

dnia od ich publikacji na stronie.

d) W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu 

Cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i inne obowiązujące przepisy 

prawa.

http://www..szkolazklasa.org.pl/programy/solidarnosc-podajdalej
https://www.szkolazklasa.org.pl/programy/solidarnosc-podajdalej/
https://www.szkolazklasa.org.pl/programy/solidarnosc-podajdalej/


 
 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu 
Zgoda na wykorzystanie danych i wizerunku dziecka przez Fundację Szkoła z Klasą 

 

Ja, niżej podpisany(-a) …………........................................................................................................ 

PESEL: .................................................... oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne 

wykorzystanie przez Fundację Szkoła z Klasą („FSZK" z siedzibą w Warszawie, przy ul. Śniadeckich 

19, nr KRS 0000578705) wizerunku, imienia i nazwiska mojego/mojej* syna/córki* 

.................................................................................................................................... (imię i nazwisko 

dziecka), utrwalonego podczas sesji fotograficznej/filmowej dnia ............................, w 

....................................................................................................................................................................

......... …………………………………………………………………………... (nazwa szkoły) w 

czasie……………………………..  

……………….................................................................................................................. (wydarzenie 

szkolne),  

  

Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku dziecka utrwalonego na zdjęciach 

i w filmach w celach edukacyjnych, informacyjnych i promocyjnych programu Solidarność. Podaj 

dalej! – w szczególności w materiałach edukacyjnych, na stronie internetowej i Facebooku FSZK i 

partnerów wspierających realizację programu Solidarność. Podaj dalej!, a także w publikacjach, na 

plakatach i w folderach.  Zgoda obejmuje także przyszłe wydania tych publikacji, jak również 

wykorzystanie wykonanych zdjęć w innych publikacjach wydawanych w ramach programów 

edukacyjnych prowadzonych przez FSZK oraz zamieszczenie na stronach internetowych innych 

programów edukacyjnych FSZK.  

 

Niniejsza zgoda na wykorzystanie wizerunku jest ograniczona czasowo do 10 lat po zakończeniu 

realizacji programu Solidarność. Podaj dalej! edycja 2021/22. Wyrażenie zgody na wykonanie zdjęcia 

i wykorzystanie wizerunku zgodnie z powyższym zakresem pozostaje całkowicie dobrowolne i nie 

wpływa na udział dziecka w programie. Potrzeba uzyskania stosownej zgody wynika z przepisów 

prawa. 

  

.......................................                                                                          ……………...................................... 

[Miejscowość, dnia]                                                        [Podpis rodzica/opiekuna prawnego] 

*niepotrzebne skreślić 


