Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 12/2019
Dyrektora WiMBP w Gdańsku
z dnia26 marca 2019 roku

REGULAMIN
KLUB ZACZYTANYCH DETEKTYWÓW DLA KLAS
Klub Zaczytanych Detektywów to projekt organizowany przez Wojewódzką
i Miejską Bibliotekę Publiczną w Gdańsku.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
I. SŁOWNIK POJĘĆ STOSOWANYCH W REGULAMINIE
1) Akcja – oznacza Akcję „Klub Zaczytanych Detektywów”, której zasady zostały opisane w
niniejszym Regulaminie.
2) Formularz zgłoszeniowy – formularz zamieszczony na Stronie internetowej Organizatora,
dostępny dla Opiekuna Klasy
3) Klasa – uczniowie uczęszczający do Szkoły – do klasy I–III, do tej samej klasy, wraz z ich
Opiekunem, wspólnie pracujący nad Projektem zgłoszonym do Akcji.
4) Komisja konkursowa - grupa osób powołanych do rozstrzygnięcia Akcji.
5) Laureaci – klasy, które zajęły I, II lub III miejsce w wyniku głosowania on-line.
6) Regulamin – dokument sporządzony przez Organizatora, regulujący zasady Akcji,
opublikowany na Stronie Organizatora
7) Organizator – Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha ConradaKorzeniowskiego w Gdańsku
8) Opiekun – nauczyciel sprawujący z upoważnienia Szkoły opiekę nad Klasą. Jeden nauczyciel
może sprawować w ramach Akcji opiekę tylko nad jedną Klasą.
9) Projekt – wytwór wspólnej pracy Klasy i Opiekuna. Zadaniem Projektu jest promowanie
czytelnictwa. Projekt może przybrać dowolny kształt (np. praca plastyczna, kolaż, wystawa).
Musi być jednak pracą, która jest możliwa do przedstawienia na zdjęciach lub krótkim filmie.
Projekt powinien składać się z dwóch elementów – udokumentowanego projektu w formie
zdjęć lub filmu oraz krótkiego opisu projektu
10) Strona Organizatora – strona internetowa znajdująca się pod adresem www.wbpg.org.pl.
11) Szkoła – placówka publiczna lub niepubliczna na poziomie podstawowym, znajdująca się na
terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zajmująca się kształceniem dzieci.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w akcji promowania czytelnictwa
wśród dzieci – Klub Zaczytanych Detektywów, zwaną w dalszej części regulaminu
Akcją.
2. Organizatorem Akcji jest Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna z siedzibą w
Gdańsku przy Targu Rakowym 5/6, wpisana do rejestru instytucji kultury województwa
pomorskiego pod nr 6/99.
3. Klub Zaczytanych Detektywów jest projektem dofinansowanym ze środków
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
4. Celem Akcji jest popularyzacja czytelnictwa wśród dzieci uczęszczających do klas 1-3
szkół podstawowych znajdujących się na terenie Gdańska..
5. Do Akcji mogą przystąpić klasy I-III szkół podstawowych, zgłoszone przez Opiekuna za
pośrednictwem wysłanego Formularza zgłoszeniowego, który stanowi Załącznik nr 1
do niniejszego regulaminu.
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6. Akcja trwa od godz. 8:00 w dniu 8 kwietnia 2019 r., do godz. 23:59 w dniu 19 maja
2019 r., przy czym wypełnienie i wysłanie Formularza zgłoszeniowego możliwe jest
od godz. 8:00: w dniu 25 marca 2019 r. do godz. 23:59 w dniu 5 kwietnia 2019 r. Liczy
się data dostarczenia skanu pisma, z tym jednak zastrzeżeniem, że oryginał powinien
zostać wysłany do Organizatora nie później niż 8 kwietnia (liczy się data stempla
pocztowego).
7. Zgłoszenie do Akcji oraz uczestnictwo w niej są całkowicie dobrowolne i bezpłatne.
Klasy za pośrednictwem Opiekuna Klasy mogą w każdej chwili, zrezygnować z udziału
w Akcji, bez obowiązku podawania przyczyn. Skutkiem rezygnacji jest to, że Klasa nie
bierze udziału w dalszej części Akcji.
8. Rezygnację należy przesłać w formie pisemnej na adres podany w punkcie 2., bądź za
pośrednictwem
poczty
elektronicznej
(skan
pisma),
na
adres
e-mail
promocja@wbpg.org.pl. Formularz rezygnacji stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego
regulaminu.
9. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Akcji, a jego
wykładnia należy do Organizatora. Organizator jest uprawniony do zmiany
postanowień niniejszego regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków
uczestnictwa w Akcji. Zmiany postanowień niniejszego regulaminu wchodzą w życie z
chwilą zamieszczenia ich na stronach Organizatora.
10. Zgłoszenie się do Akcji jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
11. Regulamin w jego pełnym brzmieniu będzie dostępny do wglądu dla uczestników Akcji
pod adresem Organizatora wskazanym w pkt 2 niniejszego regulaminu oraz na stronie
internetowej: www.wbpg.org.pl.
12. Pytania w sprawie Akcji można kierować do Działu Promocji, Marketingu i PR WiMBP
w Gdańsku, tel. (58)301-07-22, e-mail: promocja@wbpg.org.pl
III. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO AKCJI
13. Udział w Akcji następuje poprzez zgłoszenie udziału do Działu Promocji, Marketingu i
PR Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Josepha Conrada
Korzeniowskiego w Gdańsku.
Nauczyciel/opiekun Klasy powinien:
a) zapoznać się szczegółowo z Regulaminem Akcji
b) wypełnić Formularz Zgłoszeniowy (do pobrania na stronie www.wbpg.org.pl),

Formularz przesłać skanem na adres: promocja@wbpg.org.pl oraz oryginał
dostarczyć (pocztą lub osobiście) na adres:
Dział Promocji, Marketingu i PR, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im.
J. Conrada- Korzeniowskiego, Targ Rakowy 5/6, 80-806 Gdańsk
14. Warunkiem wzięcia udziału przez Klasę w Akcji jest wykonanie Projektu, który promuje
czytelnictwo. Projekt może przybrać dowolny kształt (np. własnoręcznie zrobiony i
napisany tomik wierszyków, praca plastyczna, kolaż, wystawa). Musi być jednak pracą,
która jest możliwa do przedstawienia na zdjęciach lub krótkim filmie, tak by można było
ją zaprezentować na stronie internetowej w postaci galerii zdjęć lub filmu.
15. Projekty należy przesłać na adres: promocja@wbpg.org.pl w terminie od godz. 8:00 w
dniu 8 kwietnia 2019r., do godz. 23:59 w dniu 19 maja 2019r. Zgłoszenia przekazane
Organizatorowi w innym terminie lub przesyłane w innej formie nie będą brane pod
uwagę, z zastrzeżeniem zdania następnego. Organizator zastrzega sobie prawo
przedłużenia terminu nadsyłania Projektów, z ważnych przyczyn, o czym poinformuje
na stronie www.wbpg.org.pl oraz mailowo (wiadomość wysłana na adresy podane w
Formularzach zgłoszeniowych wszystkich uczestników).
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16. Projekt powinien składać się z dwóch elementów – udokumentowanego projektu w
formie zdjęć lub filmu oraz krótkiego opisu projektu. Niekompletne Projekty nie biorą
udziału w Akcji.
17. Zdjęcia lub film oraz opis wchodzące w skład Projektu powinny uwzględniać kryteria
oceny Prac Konkursowych, o których mowa w Rozdziale III pkt 3 poniżej.
18. Zdjęcia będące elementem Projektu powinny być przesłane w formacie *png, *jpg,
*jpeg w rozmiarze do 1,5 MB i rozdzielczości: 800x600 albo 1200x800 pikseli.
Minimalna ilość zdjęć to: 5 maksymalna liczba zdjęć to: 10.
19. Tekst dołączony do Projektu, będący jego opisem, powinien zostać przesłany w
formacie *pdf.
20. Zdjęcia i teksty załączone do Projektu nie powinny zawierać jakichkolwiek znaków
wodnych lub napisów i elementów graficznych nałożonych na nie.
21. Projekt nie może naruszać praw autorskich, dóbr osobistych oraz innych dóbr prawnie
chronionych osób trzecich. Prezentowane w nim treści nie mogą przedstawiać ani
propagować zachowań zabronionych przez prawo, nieobyczajnych lub godzących w
zasady dobrego wychowania i kultury osobistej.
22. Nie można zgłosić do Akcji tej samej pracy konkursowej przez kilka Klas.
23. Jedna Klasa może zgłosić jeden projekt.
24. Projekt, który zostanie zgłoszony do Akcji, nie może być wykorzystany w innych
konkursach, programach, zarówno w czasie realizacji Akcji, jak i 2 lata po jej
zakończeniu
25. Przesyłając Projekt do udziału w Akcji, Opiekun:
1) działając w imieniu Szkoły na podstawie upoważnienia jej dyrektora, oświadcza, że:

a)nie istnieją przeszkody faktyczne i prawne, w tym w szczególności wynikające z
wewnętrznych regulacji obowiązujących Szkołę, do tego by Klasa, w przypadku
wygrania, odebrała nagrodę, a Szkoła/Klasa jest uprawniona do odebrania nagród bez
konieczności uzyskiwania odrębnych zgód jakichkolwiek podmiotów i organów
państwowych lub samorządowych;
b)Szkoła wyraża zgodę na udział Klasy w Akcji, zgodnie z postanowieniami
Regulaminu oraz na posługiwanie się nazwą Szkoły na potrzeby przeprowadzenia
Akcji oraz w informacjach na temat Akcji, publikowanych na Stronie internetowej
Organizatora
2)oświadcza w imieniu własnym, że :
a)jest autorem zdjęć/filmu oraz tekstu dołączonych do Projektu Klasy
b)wyraża zgodę na publikację na stronie Organizatora wykonanych przez Opiekuna
zdjęć/filmu i tekstu przygotowanych w ramach Projektu z pominięciem imienia i
nazwiska Opiekuna jako autora zdjęć;
c)uzyskał zgodę rodziców/opiekunów prawnych dzieci będących autorami Projektu na
jego publikację,
d)przesłany Projekt nie narusza żadnych praw osób trzecich, a w szczególności praw
autorskich, praw własności przemysłowej, dóbr osobistych i innych praw i dóbr
prawnie chronionych;
3)oświadcza, że:
a)udostępnił rodzicom/opiekunom prawnym uczniów Klasy Regulamin Akcji oraz
uzyskał zgodę na wzięcie przez uczniów Klasy udziału w Akcji, na zasadach
określonych w Regulaminie;
b)Rodzice/opiekunowie prawni każdego z uczniów Klasy, twórców lub współtwórców
Projektu, wyrazili w imieniu swoich podopiecznych zgodę na nieodpłatne korzystanie
z pracy autorstwa swojego podopiecznego, na potrzeby Akcji, tj. do zgłoszenia
Projektu, wyłonienia Laureatów oraz na rozpowszechnianie pracy podopiecznego w
3

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 12/2019
Dyrektora WiMBP w Gdańsku
z dnia26 marca 2019 roku

tym wraz z pracami innych uczniów Klasy poprzez ich publikację na stronie
internetowej Organizatora, ze wskazaniem nazwy Szkoły i Klasy, z pominięciem
nazwiska podopiecznego jako autora/ współautora oraz w celu rozstrzygnięcia Akcji i
w celach archiwalnych; oraz wyrazili w imieniu swoich podopiecznych zgodę na
udzielenie przez Opiekuna działającego w tym zakresie w ich imieniu licencji na rzecz
Organizatora do korzystania z prac ich podopiecznych będących utworami w
rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1191, z późn. zm.),bez ograniczeń czasowych i
terytorialnych w zakresie pól eksploatacji określonych w pkt 4) poniżej;
c)Rodzice/opiekunowie prawni każdego z uczniów Klasy, wyrazili w imieniu swoich
podopiecznych zgodę na rozpowszechnianie ich wizerunków, utrwalonych na
zdjęciach, załączonych do Projektu, w celu Projektu do Akcji oraz wyłonienia
Laureatów;
4) oświadcza, działając w imieniu własnym, a także w imieniu uczniów Klas w oparciu o
upoważnienie i zgody o których mowa w pkt 3) powyżej uzyskane od ich opiekunów
prawnych, że z chwilą przesłania Projektu do Akcji zgodnie z postanowieniami
Regulaminu, udziela Organizatorowi niewyłącznej licencji do korzystania z Projektu lub
jej elementów stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o
prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1191, z późn.
zm.)bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na następujących polach eksploatacji:
a) wprowadzenie w sieci multimedialnej (w tym Internet) w celu rozstrzygnięcia Akcji, w
celach archiwalnych, w celach marketingowych, rozpowszechniania i udostępniania w
sieci Internet na dowolnej stronie www,
b) zapisanie Projektów na nośnikach multimedialnych (w tym płyty CD) w celu
archiwizacji oraz dokumentacji przesłanej do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego jako element ewaluacji projektu Klub Zaczytanych Detektywów.
IV. PRZEPROWADZENIE AKCJI I OCENA PROJEKTÓW
1. Akcja składać się będzie z dwóch etapów: 1.wyłonienie 10 najwyżej ocenionych
projektów oraz 2. wyłonienia w drodze głosowania (plebiscytu internetowego) 3
laureatów (klas), którzy otrzymają nagrody.
2. Do oceny zgłoszonych projektów powołana zostanie przez Organizatora Komisja
oceniająca. W skład Komisji oceniającą wchodzić będą przedstawiciele Organizatora
oraz inne osoby wskazane przez Organizatora.
3.Komisja Oceniająca dokona oceny Projektów zgodnie z kryteriami i punktacją
wskazanym w tabeli poniżej
zgodność z tematyką konkursu
kreatywność
oryginalność
walory artystyczne
wrażenie estetyczno-artystyczne

0-15 pkt
0-15 pkt
0-15 pkt
0-10 pkt
0-10 pkt

4. Na podstawie przyznanych punktów Komisja Oceniająca dokona wyboru łącznie
10(słownie: dziesięciu)Projektów z wszystkich zgłoszonych do Akcji, które uzyskały
najwyższą liczbę punktów.
5. Jeśli do Akcji zgłoszonych zostanie mniej niż 10 projektów, wszystkie projekty będą
mogły wziąć udział w kolejnym etapie konkursu, tj. głosowaniu, o ile spełnią warunki
formalne.
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6. Po wyłonieniu 10 najwyżej punktowanych projektów, Opiekunowie otrzymają
wiadomość mailową z informacją, które Projekty przechodzą do następnego etapu.
Informacja pojawi się także na stronie internetowej Organizatora. Na opublikowanie tej
informacji Organizator ma czas do 31 maja 2019 do godz. 12:00.
7. Wyłonione 10 Projektów zostanie umieszczone na stronie Organizatora (w zakładce
Klub Zaczytanych Detektywów).
8. Od 1 czerwca 2019 roku od godz. 12:00 do 7 czerwca do godz. 23:59 będzie można
oddawać swoje głosy na jeden z 10 Projektów. Podczas głosowania przez dołączoną do
strony Organizatora ankietę należy podać swój adres e-mail. Z każdego konta e-miał
będzie można zagłosować tylko raz.
9. Lista Laureatów zostanie ogłoszona w terminie od 8 czerwca do 12 czerwca 2019 r.
na Stronie internetowej Organizatora, poprzez wskazanie zwycięskich Klas(bez podania
danych osobowych uczniów Klas). Opiekunowie zostaną powiadomieni o wynikach
drogą mailową (na adres e-mail Szkoły i Opiekuna podane w Formularzu
zgłoszeniowym).
V. NAGRODY
1.W Akcji zostaną przyznane 3 nagrody, ufundowane przez Organizatora:
a) za zajęcie I miejsca dla Klasy/Szkoły zostanie zorganizowane spotkanie autorskie. Dla
Klasy warsztaty literackie oparte na improwizacji literackiej.
b) za zajęcie II miejsca dla Klasy/Szkoły zostanie zorganizowane spotkanie autorskie.
c) za zajęcie III miejsca dla Klasy zostaną zorganizowane warsztaty literackie.

2. Wyżej wymienione spotkania i warsztaty zostaną zorganizowane w Szkole, do
której należy zwycięska Klasa. W przypadku braku możliwości lub sali spotkanie i
warsztaty zostaną zorganizowane w jednej z filii WiMBP w Gdańsku. Spotkania i
warsztaty zostaną zorganizowane w terminie od 2 września do 31 października po
ustaleniu terminu (daty i godziny) z Opiekunem zwycięskiej Klasy.
3. Nagrody wskazane powyżej nie podlegają zamianie na inne oraz na ich ekwiwalent
pieniężny.
VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:
1. Administratorem przekazanych danych jest Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna
w Gdańsku, Targ Rakowy 5/6, 80-806 Gdańsk, email: wbp@wbpg.org.pl.
2. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest uczestnictwo w Akcji Klub
Zaczytanych Detektywów, zaś podstawą przetwarzania jest Państwa zgoda wyrażona
podczas wypełniania formularza rejestracyjnego.
3. Państwa dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich
odbiorcami mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy
przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w ramach świadczenia
usług dla administratora.
4. Nie przewiduje się przekazywania Państwa danych do państw spoza Europejskiego
Obszaru Gospodarczego lub instytucji międzynarodowych ani przetwarzania danych
osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.
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5. Decyzje dotyczące Państwa danych osobowych nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez 6 lat po zakończeniu akcji Klub
Zaczytanych Detektywów.
7. Macie Państwo prawo do: ochrony Waszych danych osobowych, informacji o zasadach
ich przetwarzania, dostępu do nich i uzyskania ich kopii, sprostowania, wniesienia
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, przenoszenia danych oraz powiadomienia każdego odbiorcę
o sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania Waszych danych, prawo
kontaktu z Inspektorem ochrony danych (iod@wbpg.org.pl) oraz prawo do
odszkodowania za szkodę majątkową lub niemajątkową w wyniku naruszenia
przepisów RODO.
8. Macie Państwo także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie się
ze zgody można złożyć w formie wysłania stosownego żądania na adres e-mail lub
adres pocztowy administratora. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak
możliwości przetwarzania danych przez administratora.
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