REGULAMIN
akcji zbierania prac dzieci

KRYZYS KLIMATYCZNY I CO DALEJ?
w ramach projektu

Planeta Warszawa. Dzieci zmieniają świat.

ęcych rekomendacji dotyczących sposobów

1. Celem akcji jest stworzenie dzieci

ł

przeciwdzia ania kryzysowi klimatycznemu i jego skutkom.

ł

2. Organizatorem akcji oraz ca ego projektu jest Fundacja Poprostu Kultura.

ących na terenie gminy Warszawa.
4. Projekt finansuje Biuro Edukacji m. st. Warszawy.
3. Uczestnicy: dzieci w wieku 7 – 13 lat mieszkaj

Podstawowe informacje
ą wziąć udział uczestnicy indywidualni lub grupy pod opieką nauczycieli/

1. W zbiórce mog
edukatorów.

ą udział w akcji za zgodą rodziców/opiekunów prawnych.
ł

2. Uczestnicy do lat 13-tu bior

ł

ł

3. Zg oszenia do udzia u w akcji przez formularz zg oszeniowy:

https://dziecitworza.pl/indywidualnie-grupowo/ lub na adres: akcja@poprostukultura.pl.

ł

4. Wysy anie prac na adres: akcja@poprostukultura.pl.

ędziemy przyjmować do dn. 15 grudnia 2019r.

5. Prace b

Warunki udziału
1. Wzięcie udziału w akcji poprzez przesłanie Organizatorowi podpisanej, imieniem i nazwiskiem,
pracy uczestnika oznacza zgodę jego rodzica/opiekuna prawnego na warunki zawarte w
niniejszym Regulaminie, niezbędną Zgodę i klauzulę RODO (Załącznik nr. 1).
2. Regulamin wraz z Załącznikiem nr. 1 jest dostępny na stronie www.dziecitworza.pl lub po
zgłoszeniu udziału przez formularz zgłoszeniowy zostanie przesłany na podany w nim adres email.
Prace uczestników
1. Temat pracy: Kryzys klimatyczny i co dalej?
2. Formy prac:

ń pisanych ręcznie bądź na komputerze) z ilustracjami lub bez,

tekstowa (do 20 zda

ł

kampania spo eczna – plakat,
komiks,
technika plastyczna: dowolna,
format pracy: A4.

ł ś

ż
ł

ć więcej niż jedną kartę A4, maximum 3.

Jedna praca w ca o ci mo e obejmowa

3. Przyjmujemy prace przes ane w formie skanu.

ż
ż
ł ć więcej niż jedną pracę.
ż
ż
ć więcej niż jednego autora.
6. Każda praca musi być podpisana imieniem i nazwiskiem autora lub autorów. Imię i nazwisko
prosimy podać też w nazwie pliku.
7. Z pośród prac uczestników, lub ich fragmentów, Organizator akcji dokona wyboru w celu
stworzenia dziecięcych rekomendacji. Wybór zostanie dokonany pod kątem różnorodności
4. Ka dy uczestnik mo e przes a
5. Ka da praca mo e mie

poruszanych w nich tematów i indywidualnych opinii.

ZAŁĄCZNIK
NR. 1
DO REGULAMINU AKCJI
KRYZYS KLIMATYCZNY I CO DALEJ?
ZGODA
rodziców/opiekunów prawnych
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w zakresie imienia i nazwiska w celach
promocyjnych akcji Kryzys klimatyczny i co dalej?, w tym:
- publikacji na stronach Organizatora akcji - Fundacji Poprostu Kultura www.poprostukultura.pl, www.dziecitworza.pl,
fanpage Fundacji,
- publikacji na stronach m. st. Warszawy: www.um.warszawa.pl, www.kulturalna.warszawa.pl , fanpage
www.kulturalna.warszawa.pl,
- oraz w celach sprawozdawczości wobec Biura Edukacji m. st. Warszawy.
2. Wyrażam zgodę na publikację pracy mojego dziecka, lub jej fragmentów, podpisanej jego imieniem i nazwiskiem,
stworzonej w ramach akcji zbierania prac dzieci Kryzys klimatyczny i co dalej?, będącej częścią projektu „Planeta
Warszawa. Dzieci zmieniają świat”, wraz z przetwarzaniem danych osobowych mojego dziecka wymienionych w p. 1,
na stronach www organizatora projektu: www.poprostukultura.pl, www.dziecitworza.pl, oraz fanpage Fundacji oraz
wykorzystanie jej w celach sprawozdawczości wobec Biura Edukacji m. st. Warszawy.
3. Wyrażam zgodę na wykorzystanie pracy mojego dziecka, lub jej fragmentów, podpisanej jego imieniem i
nazwiskiem, do stworzenia dziecięcych rekomendacji w formie tekstowej oraz graficznej. Jednocześnie wyrażam
zgodę na publikację w. w. rekomendacji w wersji elektronicznej na stronie www.dziecitworza.pl, www.poprostukultura.pl
oraz fanpage Fundacji.
4. Wyrażam zgodę na wykorzystanie pracy mojego dziecka, lub jej fragmentów, podpisanej jego imieniem i
nazwiskiem, również jako części dziecięcych rekomendacji, do upowszechniania rezultatów projektu „Planeta
Warszawa. Dzieci zmieniają świat”, poprzez publikację w:
- social mediach,
- mediach tradycyjnych i elektronicznych,
- wysyłkę do instytucji edukacyjnych i kultury,
- zamieszczanie na portalach kulturalnych i edukacyjnych.
5. Wyrażenie Pani/Pana zgody na warunki podane w p. 1 – 4 jest dobrowolne. Wyrażenie zgody jest niezbędnym
warunkiem uczestnictwa w projekcie „Planeta Warszawa. Dzieci zmieniają świat".
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KLAUZULA
RODO

Uprzejmie informujemy, że dane osobowe Pana/Pani dziecka będą gromadzone i przetwarzane zgodnie z
europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L nr. 119, str.1).
1. Administratorem danych osobowych Pana/Pani dziecka w zakresie: imienia, nazwiska jest Fundacja
Poprostu Kultura siedzibą w Warszawie (02 -776), przy ul. Szczuki 2/7.
2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail:
daneosobowe@poprostukultura.pl lub pisemnie na adres Fundacji Poprostu Kultura.
3. Dane osobowe Pana/Pani dziecka będą gromadzone i przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do
przygotowania i realizacji projektu „Planeta Warszawa. Dzieci zmieniają świat” organizowanym przez Fundację
Poprostu Kultura, w szczególności realizacji akcji zbierania prac dzieci „Kryzys klimatyczny i co dalej?”,
oraz w celach statystycznych, sprawozdawczości i archiwizacji wobec organów nadzorujących działalność
Fundacji, w tym Biura Edukacji m. st. Warszawy oraz MKIDN, na podstawie art. 6, ust.1, lit. A ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r., w okresie 23 kwietnia – 31 grudnia 2019r.
4. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych Pana/Pani dziecka jest dobrowolne i może być w każdym czasie
cofnięte.
5. Podane przez Pana/Panią dane osobowe Pana/Pani dziecka będą przechowywane do czasu wycofania zgody na
ich przetwarzanie. Zgodę może Pan/Pani wycofać w dowolnym momencie poprzez przesłanie „oświadczenia o
wycofaniu zgody” na powyżej wskazany adres korespondencyjny lub adres e-mail: daneosobowe@poprostukultura.pl
6. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści podanych przez Pana/Panią Pana/Pani dziecka, prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani że przetwarzanie
dotyczących Pana/Pani dziecka danych osobowych, narusza przepisy RODO.
8. Podane przez Pana/Panią dane osobowe Pana/Pani dziecka będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w
tym nie będą podlegały profilowaniu.
9. Fundacja Poprostu Kultura nie będzie przekazywała podanych przez Pana/Panią danych osobowych Pana/Pani
dziecka w celu gromadzenia i przetwarzania bądź wykorzystania w innym celu, innym podmiotom/organizacjom/ i
pozostaje ich administratorem.

.
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