REGULAMIN PROJEKTU
“Lekcje z Innej Bajki: e-MOCJE - powiedz, co czujesz” (zwany dalej “Regulaminem”)
1. Postanowienia ogólne
a. Regulamin określa organizację i przebieg projektu „Lekcje z Innej Bajki: e-MOCje
- powiedz, co czujesz”(zwanego dalej „Projektem”), jak również zasady udziału w
Projekcie i nagrody.
b. Celem Projektu jest propagowanie wśród Świdnickich przedszkolaków wiedzy na
temat emocji. Poprzez projekt dzieci będą się uczyć rozpoznawać, oswajać i wyrażać
emocje za pomocą muzyki co się przełoży na zwiększenie wiedzy na temat wartości
i roli różnych uczyć. Zadaniem przedszkolaków będzie nagranie teledysku do
wybranego nagrania (wybranej jednej emocji) Agaty Świętoń w czasie którego
dzieci mogą dowolnie interpretować i wyrażać emocje.
c. Organizatorem Projektu jest Fundacja z innej bajki z siedzibą w Świdnicy (zwany
dalej„Organizatorem”).
d. Projekt jest realizowany przy współfinansowaniu ze środków Toyota Motor
Manufacturing Poland sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu (58-306), ul. Uczniowska
26, Urząd Miasta Świdnica (58-100) Świdnica, ul. Armii Krajowej 49.
e. Projekt zostanie zorganizowany i przeprowadzony na stronie internetowej
www.zinnejbajki.org (zwanej dalej „Strona Internetowa”), w okresie od 08.02.2021
roku do 31.03.2021 roku do godz. 23.59 (zwanym dalej: „Czas Trwania Projektu”) i
będzie się składał z etapu zgłoszeniowego (zwanego dalej „Etap Zgłoszeniowy”)
oraz etapu wybrania zwycięzców (zwanego dalej „Etap Zwycięzców”). Etap
Zgłoszeniowy odbędzie się w okresie od 8.02.2021 roku do 15.03.2021 roku, zaś
Etap Zwycięzców w okresie od 22.03.2021 roku do 31.03.2021 roku do godz. 23.59.
2. Nagrody
a. Nagrodami za uczestnictw w Projecie są (dalej „Nagrody”) Nagrody fizyczne:
I.

Zestaw 5 rzeczy i materiałów edukacyjnych: Płyta CD - Agata Świętoń
“Emocje”, Uczuciometr Inspektora Krokodyla [książka], Uważność i Spokój
Żabki [książka], Ebook: 51 zabaw o emocjach, Pakiet: Uczucia i Emocje
[książki],

b. Organizator zastrzega sobie możliwość do przyznania maksymalnie 18 nagród za
udział w projekcie .
c. Nagrody zostaną przyznane na podstawie decyzji Komisji Projektowej, która
sprawdzi czy nadesłane prace nie naruszają regulaminu.

3. Komisja Projektowa
a. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Projektu, w tym w celu
dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do udziału w Projekcie, interpretacji
Regulaminu, oceny pracy i wyłonienia zwycięzców oraz przekazania Nagród,
Organizator powoła Komisję Projektową.
b.

W skład Komisji Projektowej wchodzą: Przedstawiciele Urzędu MIasta Siwdnicy,
Przedstawiciel Toyota Moto, Agata Świętoń oraz członkowie Fundacji z Innej Bajki

c. Decyzja komisji jest ostateczna i nie można się od tej decyzji odwołać.
4. Warunki uczestnictwa i przebieg Projektu.
a. Uczestnikiem Projektu mogą być dzieci od 3 do 6 lat z przedszkoli Miasta Świdnica.
b. Każde przedszkole może przesłać dowolną ilość nagrań.
c. Nie ma limitu ilości dzieci, które wezmą udział w nagraniu.
d. Każdy z Uczestnik Projektu, powinien spełniać wszystkie warunki, wskazane w
niniejszym Regulaminie .
e. Uczestnicy biorą udział w Projekcie pod opieką upoważnionego opiekuna nauczyciela, który będzie odpowiedzialny za komunikację z Koordynatorem
Projektu (m.in. przekazanie formularzy rejestracyjnych i nagrania).
f. Projekt polega na przesłaniu krótkiego, amatorskiego teledysku (zwanego dalej
„Film”) pokazującego interpretację emocji przez dzieci.
g. Organizator zastrzega, że:
I.

w przypadku wysłania więcej niż jednego filmu przez przedszkole,
nagrodzone zostanie całe przedszkole tz. Przedszkole otrzyma jeden zestaw
Nagród.

II.

W czasie Etapu Zgłoszeniowego Organizator zamieści na Stronie
Internetowej www.zinnejbajki.org formularz przeznaczony dla przedszkoli
zamierzających wziąć udział w Projektu, stanowiący załącznik nr 1 do
Regulaminu (zwany dalej „Formularz”). Formularz należy uzupełnić o
następujące dane: nazwa przedszkola, nazwa grupy, telefon kontaktowy,
osoba kontaktowa, wiek i ilość dzieci, adres e-mail i tytuł filmu.

III.

Organizator Projektu na Stronie internetowej: www.zinnejbajki.org umieści
materiały muzyczne do pobrania oraz dostarczy CD z podkładami
muzycznymi do jednego wskazanego punktu (w mailu), gdzie będzie można
odebrać płytę.

IV.

Warunkiem uczestnictwa w Etapie Zgłoszeniowym jest przesłanie Filmu, w
formacie mp4 o maksymalnej wielkości 1 GB poprzez Formularz dostępny

na Stronie Internetowej. Przedszkole przesyłające Film oraz wypełniająca
formularz elektroniczny zgłasza swój udział w Projekcie i staje się
uczestnikiem Projektu (zwanym dalej „Uczestnik”).
V.

Za nieakceptowalne i pozbawiające możliwości wygrania nagród, o których
mowa w pkt. B, będą uznane materiały:
● o charakterze reklamowym lub mające na celu prowadzenie agitacji
● politycznej lub religijnej;
● których treść lub publikacja narusza prawa innych podmiotów, w tym
narusza ich prawa autorskie lub prawa chroniące ich wizerunek;
● sprzeczne z prawem polskim, w szczególności wzywające do
nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, propagujące przemoc,
propagujące nielegalne używki;
● uznawane powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe
lub naruszające zasady życia społecznego;
● zawierające wulgaryzmy

h. Organizatorzy mają prawo weryfikacji dokonanych przez Uczestników zgłoszeń pod
względem zgodności z postanowieniami Regulaminu, jak również weryfikacji
danych uczestników zawartych w Formularzu.
i. Wyniki Etapu Zwycięzców zostaną podane na Stronie Internetowej
www.zinnejbajki.org do dnia 31.03.2021 roku.
5. Odbiór Nagród
a. Nagrody zostaną wysłana wysyłana lub dostarczona na adres podany w formularzu
najpóźniej 30 dni od dnia rozstrzygnięcia Projektu.
b. W celu ustalenia formy odbioru nagrody Organizator Projektu skontaktuje się z
Laureatami.
c. Odbiór nagród dokonany zostanie na podstawie wypełnionego i podpisanego
oświadczenia do odbioru nagrody przez Laureata, który stanowi załącznik nr 2. do
regulaminu.
6. Dane osobowe
a.

Cel przetwarzania danych. Organizator zbiera i przetwarza dane osobowe
Uczestników dla celów organizacji Projektu oraz wydania przyznanych Nagród.

b. Podstawa prawna przetwarzania. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z RODO
I.

Podstawą prawną przetwarzania jest konieczność realizacji obowiązku
wynikającego z przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach

realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
c. Okres przechowywania danych. Dane osobowe będą przechowywane przez okres
prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących Projektu oraz
akcji promocyjnej DOFE, nie dłużej niż do 30 września 2021 roku.
d.

Rodzaje przetwarzanych danych. Koordynator zbiera i przetwarza w szczególności
następujące dane osobowe: 1) dane identyfikacyjne Uczestnika, w szczególności:
imię, nazwisko; 2) dane kontaktowe Uczestnika, które obejmują adres e-mail, nr
telefonu, adres zamieszkania, w tym adres, na który zostanie przesłana Nagroda.

e. Obowiązek podania danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W razie
niepodania danych osobowych nie będzie możliwe uczestnictwo w Projekcie.
f.

Dostęp do danych osobowych. 1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [ogólne rozporządzenie o
ochronie danych] z dnia 27 kwietnia 2016 r. [Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1]
Wydarzenie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu
Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Dostęp do danych osobowych
Uczestnika mają uprawnieni pracownicy i współpracownicy Organizatora. Dane te
mogą być/są powierzane lub udostępniane podmiotom świadczącym na rzecz
Organizatora usługi związane z realizacją Projektu, w szczególności
przedstawicielom firm kurierskim w celu dostarczenia nagród do laureatów p.

g. Prawa osób, których dane dotyczą. Prawo dostępu do danych osobowych i ich
sprostowania. Realizując to prawo, osoba której dane dotyczą może zwrócić się do
Organizatora z pytaniem m.in. o to czy Organizator przetwarza jej dane osobowe,
jakie dane osobowe przetwarza i skąd je pozyskał, jaki jest cel przetwarzania i jego
podstawa prawna oraz jak długo dane te będą przetwarzane. W przypadku, gdy
przetwarzane dane okażą się nieaktualne, osoba, której dane dotyczą może zwrócić
się do Organizatora z wnioskiem o ich aktualizację. Prawo usunięcia danych lub
ograniczenia ich przetwarzania przysługuje jeżeli spełnione są przesłanki określone
w art. 17 i 18 RODO. Żądanie usunięcia danych osobowych realizowane jest w
szczególności gdy dalsze przetwarzanie danych nie jest już niezbędne do realizacji
celu Organizatora lub dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.
Szczegółowe warunki korzystania z tego prawa określa art. 17 RODO. Ograniczenie
przetwarzania danych osobowych powoduje, że Organizator może jedynie

przechowywać dane osobowe. Organizator nie może przekazywać tych danych
innym podmiotom, modyfikować ich ani usuwać. Ograniczanie przetwarzania
danych osobowych ma charakter czasowy i trwa do momentu dokonania przez
Organizatora oceny, czy dane osobowe są prawidłowe, przetwarzane zgodnie z
prawem oraz niezbędne do realizacji celu przetwarzania. Prawo wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
h. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Dane osobowe nie podlegają
zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
7. Postanowienia końcowe
a. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy laureaci nagród spełniają
warunki określone w Regulaminie Projektu, a także warunki określone w przepisach
prawa związanych z realizacją Nagrody. W tym celu może żądać od Uczestników
złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia
określonych dokumentów. Może również postawić wymóg obecności pod numerem
kontaktowym w ustalonym czasie. Niespełnienie warunków Projektu lub
wynikających z przepisów prawa lub odmowa spełnienia powyższych żądań
powoduje wykluczenie danego uczestnika z Projektu z jednoczesnym wygaśnięciem
prawa do nagrody i jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku do Organizatora, jak
również uprawnia Organizatora do odmowy przyznania lub wydania Nagrody.
b. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Uczestników jest
Fundacja z innej bajki. Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich
danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia.
c. Reklamacje w związku z KProjektem należy zgłaszać na piśmie pod adres
Organizatora wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w
terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zakończenia Projektu. Reklamacje zgłoszone
rozstrzyga Organizator. Reklamacji zgłoszonych po upływie terminu określonego
powyżej, Organizator nie będzie rozpatrywał, a Uczestnikowi przysługuje prawo
dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.
d. Regulamin Projektu jest dostępny dla Uczestników w siedzibie Organizatora oraz na
Stronie Internetowej www.zinnejbajki.org. Wydarzenie współfinansowane ze
środków Toyota Motor Manufacturing Poland sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu i
Urzędu Miasta Świdnica.
e. Organizator zastrzega prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem, iż
zmiana ta nie spowoduje pogorszenia warunków uczestnictwa w Projekcie e dla
Uczestników i głosujących i może obejmować tylko postanowienia związane z

przebiegiem Projektu. Ponadto, zmiana Regulaminu może wynikać z okoliczności,
które przy zachowaniu należytej staranności nie były możliwe do przewidzenia w
chwili jego wprowadzania i które leżą po stronie Organizatora. Zmieniony
Regulamin zostanie niezwłocznie opublikowany na Stronie Internetowej.
f. Zgłoszenie do Projektu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w
niniejszym Regulaminie.
Załączniki:
Załącznik 1. Wzór Formularza rejestracyjnego
Załącznik 2. Wzór protokołu odbioru nagrody

Załącznik 1
Wzór FORMULARZA REJESTRACYJNEGO
PROJEKTU DLA DZIECI “Lekcje z innej bajki - E-mocje”)

Nazwa placówki
przedszkolnej

Wiek i liczba uczestników

Adres e-mail

Imię i nazwisko,
numer telefonu opiekuna
przedszkola

Oświadczenie:
1. Oświadczam, że jestem autorem nagrań, które zgłaszam do udziału w Projekcie. Jednocześnie oświadczam, że prawa osób, które znalazły się
na nagraniach zostały wyjaśnione i osoby te wyrażają zgodę na wystawienie i publikowanie nagrania również do celów reklamowych Projektu.
Przyjmuję także na siebie wszelkie roszczenia jakiejkolwiek natury, których przedmiotem byłyby nadesłane przeze mnie nagranie, a które osoby
trzecie mogłyby kierować przeciwko Organizatorowi Projektu. Niniejszym akceptuję ponadto wszelkie postanowienia Regulaminu projektu
„Lekcje z innej bajki - E-mocj” i zobowiązuję się do ich przestrzegania.
2. Zgodnie z art. 6ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego oraz Rady UE 2016/679 z dnia 26.04.2016r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych
osobowych – RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Projektu do celów organizacyjnych oraz
promocyjnych. Wyrażam również zgodę na publikacje pracy projektowej w mediach oraz na publikacje moich danych osobowych jeśli znajdę się na
liście osób nagrodzonych

Załącznik 2
PROTOKÓŁ ODBIORU NAGRODY RZECZOWEJ
ZA UDZIAŁ W PROJEKCIE DLA DZIECI
“Lekcje z innej bajki - E-mocje”)
Nazwa placówki: .....................................................................................
Imię i nazwisko: ......................................................................................
PESEL: ....................................................................................................
Niniejszym kwituje odbiór przyznanej nagrody:
Zestaw 5 rzeczy i materiałów edukacyjnych: Płyta CD - Agata Świętoń “Emocje”, Uczuciometr
Inspektora Krokodyla [książka], Uważność i Spokój Żabki [książka], Ebook: 51 zabaw o
emocjach, Pakiet: Uczucia i Emocje [książki],

Ja, niżej podpisany/na oświadczam, że: - wszystkie dane zawarte w niniejszej deklaracji są
prawdziwe, zgodne z moją wiedzą i są przekazane w dobrej wierze, - spełniam i akceptuje
wszystkie wymagania formalne określone w Regulaminie Projektu Lekcje z innej bajki E-mocje”
Świdnica, dnia ........................................
............................................................... Podpis

