Projekt „Para-buch! Książka w ruch!” Para-buch! Książka w ruch!”, finansowany jest ze środków Deutsche
Telekom Stiftung, na podstawie umowy o współpracy zawartej pomiędzy Deutsche Telekom Stiftung,
Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz DSZ – International Giving Foundation.

REGULAMIN NABORU DO PROJEKTU
„PARA-BUCH! KSIĄŻKA W RUCH!” (EDYCJI PILOTAŻOWEJ)

I. INFORMACJA O PROJEKCIE i ORGANIZATORZE
1. Projekt „Para-buch! Książka w ruch!”, zwany dalej „Projektem”, realizowany jest
we współpracy z Deutsche Telekom Stiftung, na podstawie umowy zawartej
pomiędzy Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Deutsche Telekom
Stiftung oraz DSZ – International Giving Foundation.
2. Realizatorem Programu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
z siedzibą

w

Warszawie,

00-359,

ul.

Kopernika

17,

wpisana

do

rejestru

stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych
zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem KRS: 0000303048, zwana dalej „FRSI”.
II. CELE PROJEKTU
Celem Projektu jest:
a) promocja czytelnictwa książek popularnonaukowych wśród młodszych dzieci
(w wieku 3-10 lat);
b) kształtowanie umiejętności językowych młodszych dzieci (w wieku 3-10 lat);
c) rozwój zainteresowań młodszych dzieci (w wieku 3-10 lat) nauką i światem, który
je otacza;
d) promocja wolontariatu w bibliotekach;
e) zebranie doświadczeń i pomysłów na działania bibliotek popularyzujące naukę
wśród młodszych dzieci (w wieku 3-10 lat), połączone z głośnym czytaniem.
III.

WARUNKI ZGŁOSZENIA DO PROJEKTU I ZASADY JEGO REALIZACJI

1. Do Projektu mogą zgłosić się biblioteki publiczne z gmin wiejskich, wiejskomiejskich lub miejskich (niezależnie od liczby mieszkańców), z następujących
województw: lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego i warmińskomazurskiego.
2. Do udziału w Projekcie uprawnione są biblioteki publiczne wymienione w p. III.1.,
niezależnie od swojej formy organizacyjnej, w tym posiadające lub nieposiadające
statusu instytucji kultury, samodzielne lub połączone z innymi instytucjami.

3. Projekt może być realizowany we wszystkich placówkach biblioteki (w bibliotece
głównej oraz w jej filiach), ale zgłosić się do Projektu może tylko biblioteka
rozumiana jako jedna instytucja (tzn. biblioteka główna wraz z filiami).
4. Wysłanie

zgłoszenia

jest

równoznaczne

z

akceptacją

Regulaminu

naboru

do Projektu.
IV.

TERMINY

1. Nabór do Projektu trwa od 5 kwietnia 2019 roku do 19 kwietnia 2019 roku. W tym
czasie biblioteki mogą zgłaszać chęć udziału w Projekcie za pomocą formularza
zgłoszeniowego, dostępnego pod adresem: http://bit.ly/para-buch.
2. Zgłoszenia do Projektu przyjmowane będą do dnia 19 kwietnia 2019 roku,
do godziny 23.59.
3. Informacja o wynikach naboru zostanie opublikowana do dnia 30 kwietnia 2019
roku.
V. INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że: Administratorem
danych

osobowych

z siedzibą

w

stowarzyszeń,

jest

Fundacja

Warszawie,
innych

00-359,

Rozwoju
ul.

organizacji

Społeczeństwa

Kopernika

społecznych

17,
i

Informacyjnego

wpisana

do

zawodowych,

rejestru
fundacji

i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000303048
(dalej „Administrator”).
2. Dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z naborem do edycji
pilotażowej Projektu „Para-buch! Książka w ruch!”, wyłonieniem uczestników
Projektu, a także w związku z działaniami mającymi na celu ewaluację i promocję
Projektu.
3. Dane osobowe mogą być udostępniane grantodawcy Projektu (Deutsche Telekom
Stiftung).
4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a RODO
oraz uzasadniony interes Administratora art. 7 ust. 1 lit. f.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez czas realizowania przez Administratora
interesu prawnego w zakresie organizacji Projektu, co najmniej do czasu
zakończenia edycji pilotażowej Projektu.

6. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Administrator, ma prawo dostępu
do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
7. Każdej osobie, której dane osobowe przetwarza Administrator, służy prawo
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa) gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza
przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych.
8. Administrator danych zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych, gdyż stosuje
środki

ochrony

zapewnienia

fizycznej,

bezpieczeństwa

organizacyjnej

oraz

przetwarzanych

sprzętowej,

danych

niezbędne

osobowych

do

zgodnie

z obowiązującymi przepisami prawa.
9. Wszelkie uwagi dotyczące przetwarzania danych osobowych należy zgłaszać
na adres: FRSI, ul. Kopernika 17, 00-359 Warszawa.
VI.

ZASADY WYBORU BIBLIOTEK – UCZESTNIKÓW PROJEKTU

1. Uczestnicy Projektu zostaną wyłonieni przez Komisję rekrutacyjną w oparciu
o następujące kryteria:
a. doświadczenie biblioteki w pracy z młodszymi dziećmi (w wieku 3-10 lat);
b. doświadczenie we współpracy z wolontariuszami;
c. doświadczenie biblioteki w popularyzacji nauki i/lub literatury
popularnonaukowej wśród dzieci i/lub młodzieży;
d. deklaracja biblioteki o zaangażowaniu w działania projektowe przynajmniej
jednej osoby w charakterze wolontariusza.
2. Komisję rekrutacyjną powołuje FRSI. W jej skład wejdą przedstawiciele FRSI oraz
zaproszeni eksperci: przedstawiciele wojewódzkich bibliotek publicznych
z województw, w których jest realizowany projekt.
3. Do Projektu zostanie przyjętych 100 bibliotek: po 20 w każdym z województw,
w których realizowany jest Projekt.
4. Biblioteki przyjęte do Projektu zostaną poinformowane o wynikach naboru drogą
mailową, na adresy podane w formularzu zgłoszeniowym.
VII.

ZOBOWIĄZANIA BIBLIOTEKI

Zgłaszając się do Projektu biblioteka wyraża wolę spełnienia następujących
warunków:
a. zaangażowania

w

działania

projektowe

co

najmniej

jednej

osoby

w charakterze wolontariusza;
b. zapewnienia udziału dwóch osób (w tym jednej pełniącej rolę wolontariusza)
w dwudniowym szkoleniu organizowanym w ramach Projektu;

c. organizowania
promujących

regularnych
czytelnictwo

spotkań
literatury

dla

dzieci

w

wieku

popularnonaukowej,

3-10

lat,

obejmujących

głośne czytanie książek oraz działania edukacyjne i animacyjne (gry,
zabawy, eksperymenty itp.) przez minimum 5 miesięcy (w okresie od
czerwca 2019 roku do lipca 2020 roku);
d. podzielenia

się

z

Organizatorem

doświadczeniami

z

organizacji

i prowadzenia spotkań dla dzieci w wieku 3-10 lat, promujących czytelnictwo
literatury popularnonaukowej, obejmujących głośne czytanie książek oraz
działania edukacyjne i animacyjne (gry, zabawy, eksperymenty itp.)
w badaniu

ankietowym

i/lub

wywiadzie

osób

zaangażowanych

w prowadzenie spotkań, przesłania materiałów ze spotkań do wykorzystania
na stronie internetowej projektu – w uzgodnieniu z FRSI.
VIII. ZOBOWIĄZANIA FRSI
1. Przygotowanie zasobów edukacyjnych (listy książek rekomendowanych do
wykorzystania w trakcie realizacji Projektu, strony internetowej, materiałów
informacyjnych, poradnikowych itp.) do wykorzystania przez uczestników Projektu.
2. Zorganizowanie dwudniowych praktycznych szkoleń dla uczestników Projektu.
3. Promocja Projektu i bibliotek realizujących Projekt.
IX.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. FRSI

poinformuje

www.biblioteki.org.

o

każdej

Zmiana

zmianie

Regulaminu

nie

Regulaminu
będzie

poprzez

skutkować

stronę:

utratą

praw

nabytych na podstawie dotychczas obowiązującej treści.
2. Wszelkie materiały związane z Projektem, przekazane FRSI przez biblioteki biorące
udział w naborze do Projektu oraz przyjęte do Projektu, nie podlegają zwrotowi.
3. Biblioteki biorące udział w naborze do Projektu powinny postępować zgodnie ze
wskazówkami zamieszczonymi w Regulaminie oraz informacjami zamieszczanymi
na stronie: www.biblioteki.org.
4. Pytania

i

uwagi

dotyczące

naboru

można

kierować

na

adres

e-mail:

agnieszka.koszowska@frsi.org.pl lub na adres siedziby FRSI: ul. Kopernika 17, 00359 Warszawa.

