
  PUBLIKACJA „KREATYWNY E-BOOK” 

REGULAMIN 

  

I. Organizatorem projektu jest Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Prof. 
Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie. 

Publikacja będzie miała na celu wspólne opracowanie e-booka poświęconego kreatywnym 
formom działań realizowanych w bibliotece, związanych z książką i czytaniem. Ideą publikacji 
jest promowanie inicjatyw podejmowanych przez biblioteki szkolne oraz stworzenie 
przestrzeni do wymiany doświadczeń. 

Nauczyciele bibliotekarze zainteresowani współtworzeniem e-booka proszeni są o przesłanie 
scenariusza wydarzenia, np.: projektu, zajęć dla uczniów, spotkania, wystawy, wraz z sugestią 
materiałów do ewentualnego wykorzystania - kart pracy, plansz, testów i in. (proponowane 
materiały należy umieścić w załącznikach). Najbardziej inspirujące pomysły zostaną 
opublikowane w e-booku na stronie internetowej W-MBP w Olsztynie oraz rozpowszechnione 
w internetowych serwisach edukacyjnych i bibliotekarskich do końca października 2020 r. 

II. Warunki i zasady uczestnictwa w projekcie: 

1) Akcja ma charakter ogólnopolski. 

2) Materiały do publikacji mogą przesyłać nauczyciele bibliotekarze wszystkich typów szkół. 

3) Scenariusz w nagłówku powinien zawierać imię i nazwisko autora, tytuł oraz nazwę szkoły. 

4) Wymogi: 

 Jeden autor lub zespół autorów może przesłać jeden scenariusz.  

 Scenariusz powinien mieć objętość do 4 stron formatu A4 ( czcionka Times New Roman 
12, odstęp między wierszami: 1,5). 

 Obiekty graficzne należy osadzić w tekście, a także przysłać w formie załączników. 
Minimalny rozmiar zdjęć: 1036x1512 pikseli, rozdzielczość: 300 dpi. 

 Autorstwo - imię i nazwisko autora (autorów), nazwa placówki. 

 Po opisie ilustracji lub zdjęcia należy podać informację o autorze fotografii: inicjał 
imienia i nazwisko.  

5) Ostateczny termin przesłania dokumentu w programie tekstowym do edycji (wraz 
z wypełnionym formularzem) upływa 26 czerwca 2020 r.  

6) Scenariusz należy przesłać elektronicznie na adres: wspomaganie@wmbp.olsztyn.pl. 

7) Tekst bez wypełnionego formularza zgłoszeniowego nie zostanie przyjęty. 

8) Przekazany scenariusz i załączone materiały nie mogą naruszać prawa ani dóbr osobistych 
osób trzecich. 

9) Organizator zastrzega sobie prawo wyboru przesłanych materiałów do publikacji. 

III. Upublicznienie tekstów. 

1) Teksty przekazane do Organizatora i spełniające zasady niniejszego regulaminu zostaną 
opublikowane w formie elektronicznej na stronie internetowej Biblioteki, w wybranych 
internetowych serwisach edukacyjnych i bibliotekarskich oraz w materiałach 
promocyjnych. 

2) Przekazanie tekstu przez uczestnika oznacza, iż jest jego autorem, oraz że przysługuje mu 
pełnia autorskich praw osobistych i majątkowych do tego tekstu, a także, że prawa te nie 



są obciążone prawami osób trzecich. Dostarczając tekst, uczestnik zobowiązuje się wobec 
Organizatora do naprawienia szkody, jaką może ponieść Organizator w związku  
z roszczeniami osób trzecich dotyczącymi praw autorskich do tekstu lub innych dóbr 
osobistych osób trzecich. 

3) Autor przenosi na Bibliotekę autorskie prawa majątkowe przekazanego scenariusza na 
polach eksploatacji w zakresie: 

 utrwalania i zwielokrotniania całości lub części materiałów drukiem, techniką cyfrową, 

 udostępniania całości lub części materiałów na stronie internetowej W-MBP w Olsztynie 
oraz w wybranych internetowych serwisach edukacyjnych i bibliotekarskich w celu 
popularyzacji. 

IV. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.  

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Warmińsko-Mazurska Biblioteka 
Pedagogiczna im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie, ul. Natalii Żarskiej 2, 10-165 
Olsztyn, wmbp@wmbp.olsztyn.pl, tel. 89 5273941. 

2) W sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi można się  kontaktować  
z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: inspektor@wmbp.olsztyn.pl. 

3) Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Państwa 
zgody. Celem przetwarzania jest przygotowanie, opublikowanie oraz promowanie 
publikacji „Kreatywny e-book” na stronie internetowej organizatora oraz 
rozpowszechnienie w internetowych serwisach edukacyjnych i bibliotekarskich.  

4) Podanie przez Państwa danych osobowych  jest dobrowolne, ale niezbędne  
do umieszczenia przesłanej pracy  w publikacji „Kreatywny e-book”. 

5) Mają Państwo prawo do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych  
w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie, 
którego dokonano na podstawie zgody osoby przed jej cofnięciem. 

6) Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia 
lub ograniczenia przetwarzania. 

7) Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy 
uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza 
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.  

8) Państwa dane osobowe  przechowywane będą przez 5 lat  od daty opublikowania e-booka.  

9) Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 

10) Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu. 

V. Postanowienia końcowe. 

1) Regulamin akcji dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie 
www.wmbp.olsztyn.pl. 

2) Przekazując tekst, uczestnik potwierdza, że akceptuje wszystkie postanowienia zawarte  
w niniejszym regulaminie. 

3) Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie. 

4) W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie 
przepisy prawa. 

5) Odpowiedzi na pytania związane z akcją udzielają pracownicy Wydziału Wspomagania 
Edukacji (tel. 89 527 25 86 w. 122; wspomaganie@wmbp.olsztyn.pl). 
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