
REGULAMIN

WIOSENNEGOWYZWANIA CZYTELNICZEGO DLA SENIORÓW

POD HASŁEM

„ZAPACHNIAŁO, ZAJAŚNIAŁO. KSIĄŻKA, ACH, TO TY*”

Z DNIA 10 MARCA 2023 ROKU

§1 DEFINICJE

Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Regulamin – dokument określający zasady uczestnictwa w Wiosennym Wyzwaniu

Czytelniczym dla Seniorów pod hasłem „Zapachniało, Zajaśniało. Książka, Ach, To Ty!”

(„Regulamin”).

2. Organizator – Fundacja Kuferek Inspiracji z siedzibą w Bogdanowicach przy ulicy

Głubczyckiej 1A, 48-100 Bogdanowice, posługująca się numerem KRS: 0000990760, numerem

NIP: 7481591448, numerem REGON: 523039603, którą reprezentuje Prezes Zarządu Agnieszka

Sikora-Balicka („Organizator”, „Fundacja”).

3. Uczestnik - biblioteki publiczne i niepubliczne każdego typu, Centralna Biblioteka

Niewidomych, dzienne Domy Seniora, kluby seniora, kółka zainteresowań, Uniwersytety

Trzeciego Wieku, biblioteczki specjalne (w podmiotach leczniczych, domach pomocy

społecznej), inne placówki zajmujące się opieką, edukacją, terapią czy aktywizacją seniorów (jak

domy kultury), które wyrażą chęć wzięcia udziału w organizowanym przedsięwzięciu

(„Uczestnik”).

4. Zgłaszający – Dyrektor lub w jego imieniu upoważniony pracownik placówki/instytucji (np.

opiekun, terapeuta zajęciowy, animator, bibliotekarz). Zgłaszający jest osobą upoważnioną do

reprezentowania placówki/instytucji na potrzeby Wyzwania, osobą kontaktową dla

Organizatora, dokonuje w imieniu i na rzecz reprezentowanej placówki/instytucji: rejestracji w

Wyzwaniu; realizuje działania związane z wyzwaniem i czuwa nad jej prawidłowym
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przebiegiem; odbiera na rzecz reprezentowanej placówki/instytucji ewentualne nagrody (w

przypadku ich przyznania/uzyskania zgodnie z Regulaminem). Zawsze i bezwarunkowo

traktowany jest jako reprezentant placówki/instytucji (nie jako osoba prywatna), („Zgłaszający”).

8. Zespół – każda osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,

zatrudniona np. jako bibliotekarz, animator kultury, opiekun lub terapeuta zajęciowy, która

realizuje wskazane przez Zgłaszającego Zdania Wyzwania („Zespół”).

9. Zadania Wyzwania - poziom pierwszy: zadanie ogólne polegające na przeczytaniu dwóch,

dowolnych książek w okresie trwania Wyzwania; zadania szczegółowe polegające na wykonaniu

2 z 19 zadań w okresie trwania Wyzwania; II. poziom drugi: placówka/instytucja, która realizuje

zadania na poziomie pierwszym może kontynuować wyzwanie na poziomie drugim, aż do

momentu zakończenia Wyzwania. Na zdobywcę największej ilości punktów czeka Nagroda

specjalna.

Zadania Wyzwania organizują i prowadzą wskazane przez Zgłaszającego osoby fizyczne np.

bibliotekarze, animatorzy, terapeuci zajęciowi, opiekunowie („Zadania Wyzwania”).

10. Karta Zgłoszenia – zawiera dane placówki/instytucji, takie jak: nazwa placówki, adres

placówki, adres e-mail, numer tel. oraz dane Zgłaszającego uprawnionego do reprezentacji

placówki/instytucji („Karta Zgłoszenia”, „Karta”)

10. Strona Internetowa – strona internetowa www.kuferek-inspiracji.pl/ przeznaczona do

informowania o Wyzwaniu („Strona”).

11. Serwis społecznościowy Facebook – fanpage Fundacji Kuferek Inspiracji znajdujący się pod

adresem:

https://www.facebook.com/people/Fundacja-Kuferek-Inspiracji-PL/100088753012256/.

12. Adres e-mail Organizatora – adres e-mail Organizatora dedykowany dla Wyzwania:

kontakt@kuferek-inspiracji.pl.

13. Formularz Sprawozdanie– sprawozdanie z realizacji Wyzwania składane przez Zgłaszającego

po jej zakończeniu, („Formularz Sprawozdanie”).
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14. Nagroda na poziomie pierwszym - Uczestnik, który realizuje zadania pierwszego poziomu

po zakończeniu Wyzwania, otrzyma tytuł „Przyjaciela Wiosennego Czytania 2023 roku”.

Zgłaszający, Zespół otrzyma Dyplom Podziękowanie za udział w Wyzwaniu do pobrania

(aktywny od 1 kwietnia 2023 r. na Stronie organizatora). Grupa otrzyma Dyplom „Przyjaciela

Wiosennego Wyzwania Czytelniczego” do pobrania (aktywny od 1 kwietnia 2023 r. na Stronie

organizatora), („Nagroda”).

15. Nagroda specjalna na poziomie drugim - Uczestnik, z największą ilością zdobytych punktów,

otrzyma kartę podarunkową „Oko w Oko z Idolem” („Nagroda specjalna”).

16. Grupa – grupa seniorów w wieku 60 plus, która wyraża zgodę na udział w Wyzwaniu lub ma

uzyskaną zgodę opiekunów prawnych na udział w Wyzwaniu w danej placówce/instytucji

(„Grupa”).

17. Gala – Gala wręczenia Nagród, która odbędzie się w dniu określonym w § 10 ust. 3

Regulaminu, w miejscu podanym przez Organizatora z odpowiednim wyprzedzeniem przez

zamieszczenie informacji na Stronie wyzwania („Gala”).

18. Pieczątka - oznakowany punkt, na którym Uczestnik zdobywa pieczątkę („Pieczątka).

19. Tytuł „Przyjaciel Wiosennego Czytania” - Uczestnik, który realizuje zadania pierwszego

poziomu po zakończeniu Wyzwania, otrzyma tytuł „Przyjaciela Wiosennego Czytania”.

§2 PODSTAWOWE INFORMACJE

1. Wyzwanie trwa od dnia 21 marca 2023 r. do dnia 12 maja 2023 r.

2. Wyzwanie nadzoruje Agnieszka Sikora-Balicka, koordynator, inicjator i pomysłodawca

Wyzwania tel. 601-068-780, e-mail: kontakt@kuferek-inspiracji.pl („Autor”).

3. Wyzwanie skierowane jest do bibliotek publicznych i niepublicznych każdego typu,

Centralnej Biblioteki Niewidomych, dziennych Domów Seniora, klubów seniora, kółek

zainteresowań, Uniwersytetów Trzeciego Wieku, biblioteczek specjalnych (w podmiotach

leczniczych, domach pomocy społecznej), innych placówek zajmujących się opieką, edukacją,
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terapią czy aktywizacją seniorów (jak domy kultury), oraz bibliotekarzy, opiekunów, terapeutów

zajęciowych czy animator kultury w nich pracujących i które spełniają warunki uczestnictwa w

Wyzwaniu zgodnie z niniejszym Regulaminem.

4. Wyzwanie organizowane jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Uczestnictwo w Wyzwaniu jest dobrowolne i bezpłatne dla każdego uczestnika uprawnionego

do udziału.

6. Warunkiem uczestnictwa w Wyzwaniu jest wypełnienie i podpisanie Karty Zgłoszenia (Zał. nr

2), która znajduje się na stronie internetowej do pobrania w formie pliku PDF do pobrania:

https://www.kuferek-inspiracji.pl/wiosenne-wyzwanie-czytelnicze-dla-seniorow

7. Uczestnik biorący udział w Wyzwaniu ma prawo do rezygnacji w każdej chwili jego trwania

bez żadnych konsekwencji, informując organizatora o rezygnacji z udziału za pośrednictwem

wiadomości e-mail.

§3 CELEWYZWANIA

1.Głównym celem Wyzwania jest rozwijanie pasji czytania/ wśród seniorów o pełnej sprawności

jak i seniorów z dysfunkcjami, niepełnosprawnościami lub zaburzeniami rozwojowymi, jako

sposobu na ich indywidualny rozwój, kształcenie, integrację społeczną i jako sposobu na

przyjemne spędzenie wolnego czasu.

2. Celem SzczegółowymWyzwania jest:

a) rozwijanie pasji czytania wśród seniorów w wieku 60 plus;

b) uważne towarzyszenie oraz wspieranie w nawiązaniu dobrego kontaktu z otoczeniem;

c) wspieranie dobrych i wspierających relacji oraz kontaktu i komunikacji (werbalnej i

niewerbalnej) poprzez głośne czytanie i/lub słuchanie słowa mówionego;

d) budowanie/wzmacnianie poczucia przynależności do grupy;

e) wspomaganie w rozluźnieniu ciała i łagodzeniu bólu;

f) pobudzanie wyobraźni, rozbudzanie ciekawości świata;
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g) przyspieszenie rekonwalescencji, dawanie poczucia komfortu i bezpieczeństwa;

h) budowanie i pogłębianie więzi między rodziną i seniorem; Zespołem i Grupą, seniorami

pełnosprawnymi i seniorami z różnymi dysfunkcjami, Grupą poprzez wspólne spędzanie

czasu z książką;

i) rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie, wspieranie społecznej integracji;

j) rozwijanie umiejętności twórczego myślenia;

k) umacnianie poczucia własnej wartość, wspieranie użyteczności i przydatności;

l) rozwijanie kompetencji komunikacyjnych do wypowiadania się i bycia słuchanym;

m) wyzwalanie pozytywnych emocji, poczucia szczęścia i radości;

n) rozbudzanie miłości do książki, która może rozwijać już istniejące pasje lub je

rozbudzać;

o) uczestniczenie w kulturalnym życiu społeczności lokalnej; nawiązywanie nowych

znajomości;

p) promowanie działalności Bibliotek Specjalnych czy Bibliotek Publicznych, w środowisku

lokalnym;

§4 ZASADY UCZESTNICTWAWWYZWANIU

1. Przed przystąpieniem do Wiosennego Wyzwania Czytelniczego dla Seniorów pod nazwą

„Zapachniało, Zajaśniało. Książka, Ach To Ty” (dalej „Wyzwanie”) należy uważnie zapoznać się

z treścią Regulaminu.

2. Do udziału w Wyzwaniu można przystąpić w dowolnym dniu jego trwania, czyli od 21 marca

2023 r. do 12 maja 2023 r.

3. Uczestnik, który zdecyduje się na udział w Wyzwaniu, zobowiązany jest do uzyskania zgody

seniorów/opiekunów prawnych na udział seniora w Wyzwaniu i przechowywania oświadczeń w

dokumentacji Wyzwania w swojej placówce/instytucji. Zgodę tę należy skonstruować wg
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wewnętrznych zaleceń placówki (w porozumieniu z inspektorem RODO). Organizator nie

ponosi odpowiedzialności za jej brak lub błędne skonstruowanie.

4. Zgłoszenia Uczestnika do udziału w Wyzwaniu dokonuje sam Dyrektor lub w jego imieniu

upoważniony pracownik np. terapeuta zajęciowy/bibliotekarz (Zespół), poprzez czytelne

wypełnienie wszystkich pól Karty Zgłoszenia, RODO, Oświadczenia, oraz przesłanie podpisanej

Karty Zgłoszenia, RODO, Oświadczenia Organizatorowi za pomocą poczty e-mail lub poczty

tradycyjne, a następnie prześle w pełni wypełniony i podpisany Formularz Sprawozdanie

końcowe i Kartę Wiosennego Czytania do 15 maja 2023 r do godz. 23.59.

5. Zgłoszenie oraz udział w Wyzwaniu nie wymaga opłat na rzecz Organizatora.

6. Uczestnik, który dokonał przesłania karty zgłoszenia, jest informowany przez Organizatora o

przyjęciu zapisu na Wyzwanie za pośrednictwem wiadomości e-mailowej i telefonicznej.

7. Należy pobrać i wydrukować plakat informacyjny świadczący o udziale w Wyzwaniu i

wywiesić go w widocznym miejscu na terenie placówki/instytucji:

https://www.kuferek-inspiracji.pl/zapowiedzi-I

8. Dokonując zgłoszenia udziału w Wyzwaniu, Uczestnik/Zgłaszający wyraża zgodę na

przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych/RODO (Zał. nr 2a).

7. Zgłoszenie oraz udział Uczestnika w Wyzwaniu są możliwe wyłącznie po zapoznaniu się z

treścią Regulaminu i zaakceptowaniu w formie pisemnej Regulaminu przez Zgłaszającego.

8. Uczestnik związany jest postanowieniami Regulaminu w czasie korzystania z Wyzwania.

9. Przystąpienie do udziału w Wyzwaniu zobowiązuje Uczestnika do przestrzegania Regulaminu.

10. Regulamin jest opublikowany na Stronie Internetowej organizatora, co zapewnia możliwość

zapoznania się z jego treścią przed podpisaniem Oświadczenia o zapoznaniu się z

Regulaminem. Regulamin udostępniony jest w formie pliku PDF, który umożliwia w każdym

momencie jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
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11. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem poprzez podpisanie Oświadczenia o

zapoznaniu się z Regulaminem (Zał. nr 1). Dokument pt. „Oświadczenie o zapoznaniu się z

Regulaminem” znajduje się na stronie internetowej:

https://www.kuferek-inspiracji.pl/wiosenne-wyzwanie-czytelnicze-dla-seniorow

w formie pliku PDF do pobrania. Dokument ten należy wydrukować, podpisać i dostarczyć

Organizatorowi.

12. Zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja wszystkich jego postanowień jest równoznaczna

z zawarciem z Fundacją Kuferek Inspiracji umowy udziału w Wyzwaniu.

13. Zgłaszający, podpisując Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem, zawiera z

Organizatorem umowę, na mocy której nabyła prawa do udziału w Wyzwaniu.

14. Zgłaszający, podpisując Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem i dokonując

zgłoszenia, co jest równoznaczne z podjęciem decyzji o udziale w Wyzwaniu, akceptuje wszelkie

szczegóły dotyczące Wyzwania.

§5 ZASADY REALIZACJI ZADAŃWYZWANIA NA POZIOMIE PIERWSZYM

1. Aby uzyskać Nagrody należy podjąć wyzwanie i wykonać zaproponowane zadanie ogóle i 2

zadania szczegółowe, które mają formę propozycji, do wyboru. Można więc dostosować je do

wieku, zainteresowań, możliwości i potrzeb grupy oraz realizować własne pomysły zachowując

przy tym myśl przewodnią Wiosennego Wyzwania Czytelniczego dla Seniorów.

Zadanie Ogólne:

a) polega na wspólnym/głośnym czytaniu w grupie, zbieraniu pieczątki na każdym polu

Karty (zał. nr 3). Za każdą przeczytaną książkę Zgłaszający/Zespół przyznaje jedną

pieczątkę. Można korzystać z pieczątki bibliotecznej, pieczątki okolicznościowej,

pieczątki biurowej czy datownika z tekstem.

1 pole = 1 przeczytana książka. Po zebraniu 2 pieczątek zadanie ogólne wykonane.
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b) wybór literatury dla seniorów dowolny, dostosowany do zainteresowań, potrzeb i

możliwości grupy;

c) można organizować czytanie stosując podstawowe formy czytania: czytanie głośne,

czytanie ciche, czytanie szeptem;

d) można organizować czytanie z podziałem na role: czytanie jednostkowe, czytanie

zespołowe, czytanie podzielone na role;

e) można korzystać z książek w wersji papierowej i elektronicznej (Ebook) oraz w formie

pliku dźwiękowego (Audiobooki);

f) można łączyć czytanie z wieloma innymi dziedzinami twórczości artystycznej:

rysowanie, muzyka, taniec, plastyka czy rysowanie;

g) można czytać komiksy czy czasopisma.

Zadania Szczegółowe (wybór 2 z 20):

a) organizować spotkania mające na celu zgłębianie wiedzy np. o Polskiej literaturze

współczesnej;

b) wyjść do biblioteki z okazji dnia Bibliotekarza aby złożyć życzenia z okazji ich święta;

c) zorganizować Literackie Wiosenne Party (można np. przebrać się za ulubionego

pisarza/pisarkę lub bohatera książki, zaprosić miłośników książki i literatury (np. poetów,

pisarzy, ilustratorów, polonistów, dziennikarzy, bibliotekarzy), słuchać i/lub tańczyć przy

przygotowanej oprawie muzycznej inspirowanej literaturą);

d) wykonać pudełko, które ukryje w sobie rekwizyty związane z treścią książek. Zabawa

polega na odgadnięciu ukrytych tytułów; służy do rozmowy na temat symboli ukrytych w

przedmiotach.

e) stworzyć książkę dotykową/artystyczną;

f) zaprojektować i wypełnić krzyżówkę literacką/poetycką np. z hasłem wiosna;

g) zorganizować spotkanie z inspirującymi cytatami np. z literatury pięknej;
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h) zorganizować seans z Audiobook - słuchanie książki czytanej przez lektora zapisanej na

taśmie;

i) założyć/odnowić np. biblioteczkę specjalną w placówce lub klubie seniora;

j) włączyć się w obchody Międzynarodowego Dnia Książki i Praw Autorskich;

k) stworzyć ilustrację przedstawiającą zdarzenia, przyrodę lub postacie z ulubionej książki

oraz zorganizować wystawę prac plastycznych w swojej placówce/instytucji;

l) założyć klub książki i organizować spotkania, podczas których rozmawia się o

wiosennych propozycjach czytelniczych (np. Sarah Addison Allen „Magiczny Ogród”

(powieść obyczajowa); Katarzyna Michalak „Wiosna w Przytulnej” (proza obyczajowa);

Peter Wohlleben „Sekretne życie drzew” (książka popularno-naukowa, jak również

faktu); Daphne Du Maurier „Rebecca” (opowieść melodramatyczna z mieszanką horroru,

romansu i suspensu); Magdalena Kubasiewicz „Topienie Marzanny” (powieść kryminalna

z czarnym humorem i historią);

m) napisać recenzję z przeczytanej książki; napisać wiersz lub opowiadanie;

n) zorganizować spotkanie z poezją i zaprezentować utwory poetyckie o wiosennej

tematyce.

o) założyć klub miłośników reportażu o dowolnej tematyce (np. podróżniczej,

popularno-naukowej, sportowej czy społeczno-obyczajowej);

p) zorganizować spotkanie wspólnego/głośnego czytania dla dzieci (np. placówki

przedszkolne, klasy I-III);

q) zorganizować spotkanie z poezją polskich poetów (np. Zbigniew Herbert, Tadeusz

Różewicz, Wisława Szymborska, ks Jan Twardowski);

r) przygotować mini spektakl na podstawie wybranej książki oraz zaprezentować dla

zaproszonych gości;

s) zorganizować spotkanie z poetą, ilustratorem lub pisarzem;
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t) zorganizować spotkanie głośnego czytania komedii przez rodzinę i/lub zaproszonych

gości (np. bibliotekarzy, pisarzy, ilustratorów, aktorów);

3. Fotorelację ze wszystkich wybranych zadań zgłoszony Uczestnik będzie zamieszczać na

własnej stronie internetowej/Facebooku (polecamy założyć osobną zakładkę lub album/y na FB).

§6 ZASADY REALIZACJI ZADAŃWYZWANIA NA POZIOMIE DRUGIM

1. Placówka/instytucja, która realizuje zadania na poziomie pierwszym może kontynuować

wyzwanie na poziomie drugim i wykonać wybrane zadania specjalne, aż do momentu

zakończenia Wyzwania.

2. Zadania specjalne:

a. za każdą przeczytaną książkę lub audiobook, otrzyma 2 punkty;

b. za każdą napisaną recenzję przeczytanej książki, otrzyma 7 punktów.

c. za każdy napisany wiersz, opowiadanie, otrzyma 10 punktów. Wiersz, opowiadanie

przeczytanej książki należy przesłać na adres e-mail kontakt@kuferek-inspiracji.pl lub

do siedziby Organizatora. Przesyłając wiersz/opowiadanie Uczestnik wyraża zgodę na

umieszczenie wiersza/opowiadania na Stronie organizatora oraz na profilu FB Fundacji

Kuferek Inspiracji z podaniem nazwy placówki/instytucji.

d. za każde spotkanie literacko-muzyczne, otrzyma 5 punktów;

e. za każde spotkanie z Polską literaturą, otrzyma 5 punktów;

f. za każde spotkanie z inspirującymi cytatami z literatury pięknej, otrzyma 5 punkty;

g. za założenie odnowienie biblioteczki/biblioteki, otrzyma 10 punktów;

h. za włączenie się w obchody Międzynarodowego Dnia Książki i Praw Autorskich, otrzyma

4 punkty;

i. za każde spotkanie z Literacką wiosenną krzyżówką, otrzyma 6 punkty;

j. za zorganizowanie Literackiego Wiosennego Party, otrzyma 10 punktów;

k. za założenie dyskusyjnego klub książki, otrzyma 5 punkty;
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l. za każde spotkanie z pudełkiem i wybranymi rekwizytami z książek, otrzyma 4 punkty;

m. za każde spotkanie z poezją, otrzyma 4 punkty;

n. za zorganizowanie spotkania głośnego czytania dla dzieci, otrzyma 10 punktów;

o. za założenie klubu miłośników reportażu o dowolnej tematyce, otrzyma 5 punkty;

p. za przygotowanie spektaklu na podstawie wybranej książki oraz zaprezentowanie dla

zaproszonych gości, otrzyma 10 punktów;

q. za zorganizowanie spotkania z poetą, ilustratorem lub pisarzem, otrzyma 10 punktów;

r. za każdą ilustrację wykonaną do przeczytanej książki w trakcie Wyzwania, otrzyma 10

punktów.

Ilustrację należy przesłać do Organizatora na adres Fundacji Kuferek Inspiracji, ul. Głubczycka

1A, 48-100 Bogdanowice. Prace powinny być odpowiednio zabezpieczone przed zniszczeniem w

czasie transportu. Organizator nie odpowiada za zniszczenia powstałe w czasie transportu.

Dostarczając ilustrację Uczestnik wyraża zgodę na umieszczenie ilustracji w wyeksponowanym

miejscu w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Głubczycach (od 1.06.-30.06.2023 r., pod

hasłem „Wymaluj Literaturę”) oraz na wykonanie zdjęć pracy i umieszczenie ich na stronie

WWW organizatora i oraz w Serwisie społecznościowym Facebook Organizatora z podaniem

nazwy placówki/instytucji. Jeśli Uczestnik chce aby praca po okresie 1 miesiąc została zwrócona

musi taką informację przekazać podczas dostarczania pracy do Organizatora. Prace powinny

być podpisane w sposób trwały.

3. Fotorelację ze wszystkich wybranych zadań zgłoszony Uczestnik będzie zamieszczać na

własnej stronie internetowej/Facebooku (polecamy założyć osobną zakładkę lub album/y na FB).

4. Do zabawy można zaangażować pozostałych Uczestników biorących udział w wyzwaniu.

§7 KARTA ZGŁOSZENIA

1. Warunkiem uczestnictwa w Wyzwaniu jest wypełnienie i podpisanie Karty Zgłoszenia, którą

należy przesłać na adres Organizatora: kontakt@kuferek-inspiracji.pl. W przypadku braku
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otrzymania potwierdzenia, należy niezwłocznie skontaktować się z Organizatorem drogą

mailową lub telefoniczną.

2. Przesyłając kartę zgłoszenia, Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na udział w Wyzwaniu

na zasadach określonych w Regulaminie.

3. Karta Zgłoszenia nadesłana niezgodnie z Regulaminem, w szczególności zawierające

nieprawdziwe dane, bądź przesłane po terminie, nie będą brane pod uwagę, z zastrzeżeniem ust.

4 poniżej.

4. W przypadku, gdy okaże się, iż przesłana Organizatorowi przez Uczestnika karta zgłoszenia

nie została podpisana, opatrzona datą, została przesłana w formacie uniemożliwiającym jej

odczytanie lub nie zawiera innych informacji w niej wskazanych, Organizator zwróci się za

pośrednictwem poczty elektronicznej do Uczestnika z prośbą o jej uzupełnienie w terminie 3

dni od dnia otrzymania przez Uczestnika prośby o uzupełnienie danych w ww. karcie. W

przypadku niezastosowania się Uczestnika do ww. prośby Organizatora zgłoszenie zostanie

uznane za bezskuteczne. Niniejszy ustęp stosuje się odpowiednio w sytuacji, gdy podane przez

Uczestnika dane okażą się niekompletne, w szczególności, gdy uniemożliwiają jednoznaczną

identyfikację Uczestnika, np. wskutek podania niepełnej nazwy szkoły.

5. Od decyzji Organizatora, o których mowa w ust. 3 powyżej, nie przysługuje odwołanie do

żadnego organu Organizatora.

§8 SPRAWOZDANIE WYZWANIA

1. Uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia formularza Sprawozdanie z realizacji wyzwania

przygotowanego przez Organizatora („Sprawozdanie”) zawierającego następujące elementy:

a. podsumowania działań w formie opisowej, uwzględniającego zrealizowane zadania;

b. ilość wszystkich seniorów biorących udział w Wyzwaniu.

2. Link do formularza sprawozdanie będzie aktywny od 1 kwietnia 2023 r. na Stronie

Internetowej organizatora:
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3. Formularz Sprawozdanie należy przesłać do Organizatora na e-maile:

kontakt@kuferek-inspiracji.pl lub do siedziby Organizatora: Fundacja Kuferek Inspiracji, ul.

Głubczycka 1A, 48-100 Bogdanowice nie później niż do dnia 15 maja 2023 r. Decyduje czas

wpłynięcia zgłoszenia do Organizatora a nie data wysłania.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia opóźnione.

5. Formularz Sprawozdanie nadesłany niezgodnie z Regulaminem, w szczególności zawierający

nieprawdziwe dane, bądź przesłany po terminie, o którym mowa w ust. 3 powyżej nie będzie

brany pod uwagę z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej.

6. W przypadku, gdy okaże się, iż przesłany Organizatorowi przez Uczestnika Formularz

Sprawozdanie nie został podpisany, opatrzony datą, został przesłany w formacie

uniemożliwiającym odczytanie ww. formularza lub załączonych do niego materiałów lub nie

zawiera innych informacji wskazanych we wzorze ww. formularza opublikowanego przez

Organizatora, Organizator zwróci się za pośrednictwem poczty elektronicznej do Uczestnika z

prośbą o jego uzupełnienie w terminie 3 dni od dnia otrzymania przez Uczestnika prośby o

uzupełnienie danych w ww. formularzu. W przypadku niezastosowania się Uczestnika do ww.

prośby Organizatora złożenie Formularza Sprawozdanie zostanie uznane za bezskuteczne.

7. Każdy Formularz Sprawozdanie jest rozpatrywany indywidualnie. W przypadku wątpliwości,

Organizator może skontaktować się z Uczestnikiem i poprosić o dodatkowe informacje.

8. Zgłaszający ma obowiązek informowania Organizatora o wszelkich przeszkodach, które mogą

spowodować niezrealizowanie Wyzwania/ niedostarczenie Sprawozdania w terminie. W

przypadku, gdy przeszkody te mają charakter obiektywny, niezależny od Zespołu, Zgłaszający

powinien ponadto wnieść o przedłużenie terminu na realizację Wyzwania i dostarczenie

Sprawozdania.

9. Zgłaszający zobowiązany jest do wypełnienia formularza Sprawozdanie z realizacji zadań w

wersji elektronicznej.
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10. Zgłaszający, wyrazi zgodę aby Sprawozdanie (w tym wszystkie załączone do niego elementy,

np. zdjęcia) były wykorzystywane w celach dydaktycznych, statystycznych, promowania

Wyzwania, a także szerzenia idei promowania działalności statutowej Organizatora.

11. Od decyzji Organizatora, o których mowa w ust. 5 powyżej, nie przysługuje odwołanie do

żadnego organu Organizatora.

§9 ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD NA POZIOMIE PIERWSZYMWYZWANIA

I OGŁOSZENIEWYNIKÓW

1. Po upływie terminu składania Formularzy Sprawozdań, Organizator dokona weryfikacji

złożonych sprawozdań pod względem formalnym i merytorycznym na poziomie pierwszym.

Następnie po weryfikacji wyłoni Uczestników, którym zostaną przyznane nagrody zgodnie z

Regulaminem.

2. Organizator może wykluczyć Uczestnika, o czym poinformuje go drogą e-mailową, w

przypadku:

a. naruszenia postanowień Regulaminu;

b. stwierdzenia, że jakiekolwiek dokumenty złożone przez Uczestnika są niezgodne z

prawdą, w szczególności w sytuacji złożenia przez Uczestnika nieprawdziwych

informacji mających wpływ lub mogących mieć wpływ na rozstrzygnięcie Wyzwania;

c. podjęcia przez Uczestnika innych działań lub zaniechań niezgodnych z Regulaminem,

przepisami prawa powszechnie obowiązującego lub zasadami współżycia społecznego

lub działań godzących w wizerunek lub dobre imię Organizatora;

d. o wynikach Wyzwania Organizator poinformuje Uczestników za pośrednictwem poczty

elektronicznej lub telefonicznie w terminie do dnia 16 maja 2023 r.

14



§ 10. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD NA POZIOMIE DRUGIM

1. Uczestnika wyłoni Komisja Wyzwania powołana przez Organizatora Wyzwania w drodze

wyliczana na podstawie ilości zdobytych przez Uczestnika punktów z zadań wyzwania.

2. Komisja wyzwania zostanie powołana przez Prezesa Fundacji Kuferek Inspiracji w

Bogdanowicach.

3. Członek Komisji Wyzwania sprawdzający Formularz Sprawozdanie wpisuje punkty przyznane

za wykonane Zadania wyzwania w odpowiednie miejsca na arkuszu. Sumę punktów uzyskanych

przez Uczestnika umieszcza się na pierwszej i ostatniej stronie arkusza w oznaczonych

miejscach. Arkusz podpisuje trzech członków Komisji wyzwania, sprawdzających sprawozdanie.

5. Po przeprowadzeniu poziomu drugiego wyzwania sporządzony zostanie Protokół z przebiegu

poziomu drugiego wyzwania, zawierający wykaz Uczestników i uzyskane przez nich wyniki.

6. Przewodniczący Komitetu zarządza niezwłocznie zamieszczeniem wyników poziomu

drugiego wyzwania na Stronie organizatora.

7. Na podstawie ustalonych w § 11 pkt. Zasad wyzwania przyznane zostaną Nagrody specjalne.

8. W przypadku Uczestników, którzy zdobędą taką samą ilość punktów decyduje czas wpłynięcia

formularza Sprawozdanie do Organizatora a nie data wysłania.

9. Ogłoszenie wyników Wyzwania i wręczenie nagród nastąpi w maja 2023 roku.

10. Zwycięzcy wyzwania zostaną powiadomieni telefonicznie i mailowo.

11. Od decyzji Komisji Wyzwania nie przysługuje odwołanie.

§11 NAGRODA

1. Placówka/instytucja, która podjęła się wyzwania i wzięła udział w Wyzwaniu po zakończeniu

Wyzwania, otrzyma Dyplom Podziękowanie za udział w Wyzwaniu. Zgłaszający, Zespół, Grupa

otrzyma Dyplom Podziękowanie do pobrania (aktywny od 1 kwietnia 2023 r. na Stronie

organizatora).

15



2. Placówka/instytucja, która podjęła się wyzwania i realizowała zadania poziomu pierwszego

Wyzwaniu po zakończeniu Wyzwania, otrzyma tytuł „Przyjaciela Wiosennego Czytania 2023

roku”. Zgłaszający, Zespół otrzyma Dyplom Podziękowanie za udział w Wyzwaniu do pobrania

(aktywny od 1 kwietnia 2023 r. na Stronie organizatora). Grupa otrzyma Dyplom „Przyjaciela

Wiosennego Wyzwania Czytelniczego” do pobrania (aktywny od 1 kwietnia 2023 r. na Stronie

organizatora).

3. Placówka/instytucja, która podjęła się wyzwania i realizowała zadania poziomu drugiego po

zakończeniu Wyzwania ma szansę na zdobycie wyjątkowej Nagrody specjalnej.

4. Uczestnik, który zajmie I miejsce pod względem ilości zdobytych punktów, otrzyma kartę

podarunkową „Oko w Oko z Idolem” - grupowa rozmowa on-line z wybranym Bohaterem (np.

Robert Janowski, Weronika Marczuk, Władysław Jerzy Engler, Andrzej Supron, Agnieszka

Wielgosz, Marek Włodarczyk, Aneta Todorczuk, Michał Listkiewicz czy Piotr Zelt).

5. Uczestnik, który zajmie II miejsce pod względem ilości zdobytych punktów, otrzyma kartę

podarunkową Storytel - możliwość słuchania przez 3 miesięcy audiobooków oraz książkę „Cuda

w Kuchni” Katarzyny Bosackiej z autografem.

6. Uczestnik, który zajmie III miejsce pod względem ilości zdobytych punktów, otrzyma

„Książki Montessori Senior”, „Senior Ćwiczy Bystre Oko”, „Senior Rozwija Talent Plastyczny”

(„Nagroda”).

7. Nie ma możliwości wymiany Nagrody specjalnej na formę pieniężną.

8. Uczestnik zostanie poinformowany z dwutygodniowym wyprzedzeniem o miejscu i terminie

Gali wręczania nagród telefonicznie i e-mailowo oraz zostanie zaproszony z Zespołem, Grupą i

opiekunami prawnymi na uroczyste rozdanie nagród.

9. Lista placówek/instytucji, która otrzyma tytuł „Przyjaciela Wiosennego Czytania 2023 roku”

zostanie zamieszczona na stronie Organizatora oraz w Serwisie społecznościowym Facebook

dnia 16 maja 2023 r., do godziny 23:59.
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10. Nagrody mogą zostać przekazane drogą listowną w terminie ustalonym między

Organizatorem a Zgłaszającym;

11. Sponsorem nagród w Wyzwaniu jest Fundacja Kuferek Inspiracji oraz jej Partnerzy

(„Sponsor”).

§12 REKLAMACJE

1. Reklamacje dotyczące Wyzwania mogą być zgłaszane przez Uczestnika na piśmie, listem

poleconym wysłanym na adres Organizatora lub mailowo na adres e-mail Organizatora

kontakt@kuferek-inspiracji.pl, nie później niż w ciągu 14 dni od zakończenia wyzwania (w

przypadku Uczestników niebędących Laureatem) lub nie później niż w ciągu 14 dni od

poinformowania o wynikach wyzwania (w przypadku Laureata). Reklamacja powinna zawierać

imię, nazwisko, adres do korespondencji składającego reklamację, opis i powód reklamacji.

2. Reklamacje rozpatruje Organizator, w terminie 14 dni od dnia wpływu reklamacji. O decyzji

Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony mailowo lub listownie, w zależności od formy

zgłoszenia reklamacji, na adres w niej wskazany, w terminie do 7 dni od dnia rozpatrzenia

reklamacji.

3. Tryb reklamacyjny nie pozbawia Uczestnika dochodzenia swych roszczeń przed sądami

powszechnymi.

§13 KANAŁY KOMUNIKACJI ZWIĄZANE ZWYZWANIEM

1. Wszelkie informacje związane z Wyzwaniem będą publikowane na Stronie wyzwania.

2. Organizator może umieszczać informacje na temat Wyzwania i jego wyników także w innych

środkach przekazu, w szczególności w prasie, radiu, telewizji oraz Internecie.

3. Wyniki Wyzwania zostaną opublikowane na Stronie wyzwania oraz mogą zostać

opublikowane na stronach internetowych patronów medialnych Wyzwania i innych podmiotów

współpracujących z Organizatorem, według decyzji Organizatora.
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4. Uczestnik zgłaszając się do Wyzwania wyraża zgodę na publikację przez Organizatora danych

Uczestnika, jego logo.

§14 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia 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 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) , („Rozporządzenie”, „RODO”

lub „Rozporządzenie RODO”) informujemy, iż:

1. Administratorem Uczestnika/Zgłaszającego danych osobowych jest Organizator Wyzwania,

Fundacja Kuferek Inspiracji w Bogdanowicach reprezentowany przez prezesa, z siedzibą przy ul.

Głubczyckiej 1A, 48-100 Bogdanowice, tel. 601 068-780, adres e-mail:

kontakt@kuferek-inspiracji.pl

2. Osobą uprawnioną do kontaktu w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych

jest Agnieszka Sikora-Balicka prezes Fundacji Kuferek Inspiracji, tel. 601 068 780, adres e-mail:

kontakt@kuferek-inspiracji.pl

3. Zakres przetwarzanych danych osobowych w wyzwaniu obejmuje dane

Uczestnika/Zgłaszającego będące kategorią danych zwykłych, w zakresie: imię i nazwisko, data,

adres poczty elektronicznej lub numer telefonu, podpis;

4. Uczestnika/Zgłaszającego dane osobowe przetwarzane będą w celu udziału w Wiosennym

Wyzwaniu Czytelniczym dla Seniorów pod hasłem: „Zajaśniało, Zapachniało. Książka, Ach To

TY!”.

5. Podanie przez Uczestnika/Zgłaszającego danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne

dla celów związanych z udziałem w wyzwaniu.

6. Uczestnika/Zgłaszającego dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie

niezbędne do należytego przeprowadzenia i realizacji Wyzwania, jego rozliczenia, udzielenia
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odpowiedzi na ewentualne zapytania oraz przez okres, przez który przechowujemy dane zawarte

w dokumentacji wyzwania w celach archiwalnych. W przypadku danych publikowanych przez

Fundacje Kuferek Inspiracji oraz w sytuacji wyrażenia zgody na rozpowszechnianie wizerunku

dane będą publikowane nie dłużej niż 2 lata. Po upływie wyżej wymienionych okresów dane

osobowe zostaną usunięte.

7. Przetwarzanie Uczestnika/Zgłaszającego danych osobowych jest dokonywane na podstawie

art. 6 ust 1 lit. a RODO tj. na podstawie dobrowolnej zgody;

8. W przypadku otrzymania Nagrody w wyzwaniu Uczestnika/Zgłaszającego dane osobowe

(imię, nazwisko), o których mowa w załączniku nr 2 i 2a wyzwania mogą zostać opublikowane na

stronie internetowej Organizatora w Serwisie społecznościowym Facebook w mediach i

wszelkich materiałach informacyjnych Organizatora.

9. Uczestnika/Zgłaszającego dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar

Gospodarczy.

10. Posiada Uczestnik/Zgłaszający prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich

sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo

zgłoszenia sprzeciwu. Jeżeli Uczestnika/Zgłaszającego dane są przetwarzane na podstawie

zgody, posiada Uczestnik/Zgłaszający prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej

cofnięciem. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Z tych praw może Uczestnik/Zgłaszający

skorzystać wysyłając wniosek na adres Fundacji Kuferek Inspiracji, ul. Głubczycka 1A, 48-100

Bogdanowice lub wysyłając maila na adres kontakt@kuferk-inspiracji.pl; Zakres każdego z tych

praw oraz sytuacje, kiedy można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To z którego

uprawnienia może Uczestnik/Zgłaszający skorzystać zależy np. od podstawy prawnej

wykorzystywania przez administratora Uczestnika/Zgłaszajacego danych osobowych.
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11. Posiada Uczestnik/Zgłaszający prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Ochrony

Danych Osobowych gdy uzna Uczestnik/Zgłaszający, iż przetwarzanie danych osobowych

narusza przepisy RODO;

12. Uczestnika/Zgłaszającego dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym

również w formie profilowania.

13. Przesyłając Kartę Wiosennego Czytania na adres kontakt@kuferek-inspiracji.pl lub

udostępniając zdjęcia, filmy na profilu FB Uczestnika Wyzwania wraz z oznaczeniem profilu FB

Organizatora Wyzwania:

www.facebook.com/people/Fundacja-Kuferek-Inspiracji-PL/100088753012256/ - osoba wyraża

(Zgłaszający) zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz rozpowszechnianie wizerunku w

związku z udziałem wWyzwaniu.

14. W celu uzyskania dalszych informacji o przysługujących prawach i sposobach ich realizacji,

lub w razie jakichkolwiek innych pytań lub żądań, prosimy o kontakt pod adresem Organizatora

wyzwania - Fundacja Kuferek Inspiracji z siedzibą w Bogdanowicach przy ul. Głubczyckiej 1A,

e-mail kontakt@kuferek-inspiracji.pl, tel. 601-068-780.

§15 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie pytania dotyczące działania Wyzwania, jego przebiegu i reklamacji należy przesyłać

na adres poczty elektronicznej koordynatora Wyzwania: kontakt@kuferek-inspiracji.pl lub na

adres pocztowy Fundacji Kuferek Inspiracji: ul. Głubczycka 1A, 48-100 Bogdanowice z

dopiskiem: Uwagi do regulaminu Wiosennego Wyzwania Czytelniczego dla Seniorów pod

hasłem „Zapachniało, Zajaśniało. Książka, Ach, To Ty!

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.

Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie powiadomienia Uczestników Wyzwania

poprzez przesłanie informacji o zmianie za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz po

opublikowaniu zmian w Regulaminie na stronie internetowej Wyzwania.
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3. Okres trwania Wyzwania nie obejmuje wydania Dyplomów i Nagród jak i okresu składania i

rozpatrywania reklamacji.

4. Integralną częścią Regulaminu są załączniki nr 1, 2, 2a, 3 i 4 znajdujące się na Stronie

organizatora w formie pliku PDF do pobrania:

https://www.kuferek-inspiracji.pl/wiosenne-wyzwanie-czytelnicze-dla-seniorow

5. Zgłaszający oświadcza na karcie zgłoszenia, że posiada niezbędne zgody opiekunów prawnych

małoletnich na ich udział w Wyzwaniu.

6. Organizator może dowozić i i odbierać książki na terenie gminy Głubczyce. Oferta

skierowana jest do Uczestników zapisanych w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w

Głubczycach.

7. Wskazane w regulaminie powyżej terminy mogą ulec zmianie. O zmianie terminów

Organizator niezwłocznie poinformuje Uczestników wyzwania oraz zamieści stosowną

informację na Stronie internetowej.

6. Wyzwanie nie jest w żaden sposób wspierane, sygnowane, sponsorowane ani administrowane

przez serwis Facebook, a Uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności w pełnym

zakresie.

7. Przystąpienie uczestnika do Wyzwania jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego

Regulaminu.

8. Organizator zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za wydarzenia losowe, które mogą

wpływać na przebieg Wyzwania.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych nagród bądź wyróżnień

według własnego uznania i swobodnej oceny.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby Uczestników w Wyzwaniu. W

przypadku tego ograniczenia o udziale w Wyzwaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

12. W sprawach nieobjętych Regulaminem decyduje Organizator.

13. Udział w Projekcie jest bezpłatny, Organizator prowadzi go non profit.
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14. Autor/Organizator Projektu zastrzega sobie prawa autorskie/Wszelkie prawa zastrzeżone

15. Regulamin podlega prawu polskiemu.

16. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 marca 2023 roku.

*hasło zrodziło się od słów piosenki Marka Grechuty „Wiosna, Ach, To Ty”.
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