Regulamin projektu edukacyjnego LemOn
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem projektu edukacyjnego jest Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego
Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim.
2. Projekt skierowany jest do nauczycieli języka polskiego, bibliotekarzy i uczniów starszych
klas szkół podstawowych oraz wszystkich osób zainteresowanych jego tematyką.
3. Regulamin projektu został umieszczony na stronie Biblioteki
Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego: www.womgorz.edu.pl

Pedagogicznej

4. Akcja trwa od 13 września 2021 r. do 31 stycznia 2022 r.
CELE OGÓLNE PROJEKTU:


popularyzacja wiedzy o życiu i twórczości Stanisława Lema – jednego z Patronów Roku
2021.

CELE SZCZEGÓŁOWE:





promowanie czytelnictwa,
kształtowanie umiejętności wyszukiwania, selekcjonowania i przetwarzania informacji,
pobudzanie kreatywności i samodzielności myślenia,
podnoszenie kompetencji w zakresie pracy w grupie/zespole.

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA:
1. Warunkiem uczestniczenia w projekcie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego
dostępnego na stronie internetowej Organizatora.
2. Wypełnienie formularza rejestracji jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu projektu.
3. Harmonogram projektu:
Zgłoszenia do projektu:
13 września - 31 października 2021
Realizacja zadań:
13 września - 17 grudnia 2021
Przesłanie wypełnionego Formularza relacji z udziału w przedsięwzięciu:
18 grudnia 2021 - 14 stycznia 2022
Podsumowanie projektu, pobieranie dyplomów:
24 stycznia - 31 stycznia 2022

4. Nauczyciel zgłasza dowolną ilość klas/uczniów. W zabawie mogą brać udział całe klasy
lub pojedynczy uczniowie.
5. Przystępujący do projektu nauczyciel koordynuje jego przebieg wśród swoich uczniów.
Jest zobowiązany zapoznać klasę z interaktywną zabawą, przygotowaną
przez Organizatora. Następnie według własnego uznania wybiera czas, formę, sposób
realizacji, ilość wykonanych w ramach akcji zadań. (Uwaga! Zrealizowanych zadań nie może
być jednak mniej niż 13).
6. Placówki biorące udział w projekcie zobowiązane są do:
 wypełnienia formularza relacji przygotowanego przez Organizatora
(Formularz relacji będzie aktywny w okresie od 18 grudnia 2021 r. do 14 stycznia 2022 r.)
 przesłania na adres lemon.projektbp@gmail.com
dokumentujących realizację zadań projektowych.
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zdjęć

7. Zdjęcia wraz z metryczką i krótkim opisem należy przesłać na wskazany adres e-mail
do 14 stycznia 2022 r.
8. Nauczyciele biorący udział w projekcie, po wypełnieniu formularza sprawozdania, będą
mogli pobrać dyplom (dla placówki oraz nauczyciela prowadzącego) dostępny na stronie
Organizatora od 24 stycznia 2022 r.
9. Biorąc udział w projekcie, uczestnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie
nadesłanego sprawozdania i zdjęć w celach informacyjnych i promocyjnych związanych
z działalnością Organizatora.
10.

Biorąc udział w projekcie, uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych
osobowych do celów związanych z realizacją projektu; zamieszczenie swoich danych
osobowych (imię i nazwisko, nazwa i miejscowość działania szkoły) na stronach
internetowych Organizatora i na wykorzystanie ich do celów informacyjnych
i promocyjnych.

11.

Projekt nie ma charakteru konkursu, Organizator nie przewiduje nagród.

REALIZACJA ZADAŃ:
1. Treści merytoryczne oraz zadania projektowe dostępne są on-line.
2. Zgłoszony do projektu uczestnik zapoznaje się z informacjami o pisarzu, jego twórczości
lub życiu osobistym, które zostały zebrane w „Około-lemowym pojęciowniku” w formie
haseł rozpoczynających się kolejnymi literami alfabetu.
3. Każdej informacji towarzyszy powiązane z nią zadanie do samodzielnego/grupowego
wykonania.
4. Warunkiem ukończenia projektu jest zapoznanie się ze wszystkimi zgromadzonymi
hasłami, terminowe wypełnienie i odesłanie formularza relacji oraz zdjęć.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.
2. Sprawy, które nie zostały ujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator.
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH:
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych podczas realizacji projektu jest
Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp., ul. Łokietka 23, 66-400 Gorzów Wlkp.

2. Organizator przetwarza dane uczestników projektu w zakresie: imię, nazwisko, adres
poczty elektronicznej, numer telefonu, nazwa i adres szkoły, w której uczestnik jest
zatrudniony.
3. Podanie danych osobowych przez uczestników projektu jest dobrowolne i konieczne
do przystąpienia do projektu.
4. Dane są przetwarzane w celu realizacji projektu, a także w celach informacyjnych
i promocyjnych wynikających z formy działalności Organizatora.
5. Osoby wyrażające zgodę na przetwarzanie danych mają prawo w dowolnym momencie
ją wycofać. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
6. Osoby, których dane osobowe są w związku z udziałem w projekcie przetwarzane, mają
prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo
przenoszenia danych.
Organizator:
Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego
ul. Łokietka 20 A, 66-400 Gorzów Wlkp.
Dane do kontaktu:
Tel: 95 721 61 35; 509 517 206
mail: bp.wypozyczalnia@womgorz.edu.pl lub lemon.projektbp@gmail.com
koordynatorki: Eliza Paternowska, Magdalena Płatonow, Monika Żołędziejewska

