
PUBLIKACJA ELEKTRONICZNA 

„KREATYWNY E-BOOK”.  
Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych 2021  

w województwie warmińsko-mazurskim 

 

REGULAMIN 

 

I. Realizatorem przedsięwzięcia „Kreatywny e-book” jest Warmińsko-Mazurska Biblioteka 
Pedagogiczna im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie. 

II. Celem przedsięwzięcia jest stworzenie publikacji w formie elektronicznej poświęconej kreatywnym 
formom działań realizowanych podczas Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych  
w województwie warmińsko-mazurskim w 2021 r.  

III. Ideą publikacji jest promowanie inicjatyw podejmowanych przez biblioteki szkolne oraz stworzenie 
przestrzeni do wymiany doświadczeń. 

IV. Materiały do publikacji mogą przesyłać nauczyciele bibliotekarze wszystkich typów szkół 
województwa warmińsko-mazurskiego. 

V. Najbardziej inspirujące pomysły zostaną opublikowane w formie e-booka na stronie internetowej 
W-MBP w Olsztynie oraz rozpowszechnione w internetowych serwisach edukacyjnych  
i bibliotekarskich do 31 stycznia 2022 r.  

Organizator zastrzega sobie prawo wyboru przesłanych materiałów do publikacji. 

VI. Publikacja „Kreatywny e-book” zostanie rozpowszechniona w szkołach województwa warmińsko-
-mazurskiego.  

VII. Warunki i zasady uczestnictwa w projekcie: 

1) Osoby zainteresowane współtworzeniem e-booka przesyłają w formie elektronicznej opis 
wydarzenia wraz ze scenariuszem, np.: projektu, zajęć dla uczniów, spotkania, wystawy wraz 
z materiałami do ewentualnego wykorzystania - kartami pracy, planszami, testami i in. 
(proponowane materiały należy umieścić w załącznikach).  

2) Jeden autor lub zespół autorów może przesłać jeden scenariusz.  

3) Wymogi:  

 Praca powinna zawierać: imię i nazwisko autora (autorów), nazwę szkoły, tytuł. 

 Tekst  (wraz z obiektami graficznymi) nie może przekraczać 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. 

 Ilustracje i zdjęcia muszą być podpisane imieniem i nazwiskiem autora.  

 Pracę należy przygotować w programie tekstowym do edycji. 

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

5) Pracę wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym należy przesłać  pocztą 
elektroniczną do 13 grudnia 2021 na adres ebook@wmbp.olsztyn.pl.  
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VIII. Upublicznienie tekstów. 

1) 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. 

2) Autor przenosi na W-MBP w Olsztynie 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. 

IX. 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.   

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. 

X. Postanowienia końcowe. 

1) Regulamin przedsięwzięcia 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) Autorzy nadesłanych prac otrzymają imienne podziękowania.  

4) Publikacja „Kreatywny e-book” zostanie przesłana do szkół biorących udział  
w przedsięwzięciu.  

5) Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie. 
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6) W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie 
przepisy prawa. 

7) Kontakt: 

 Wydział Wspomagania Edukacji: tel. 89 527 25 86 w. 122; 
wspomaganie@wmbp.olsztyn.pl 

 Maria Wiśniewska: tel. 89 527 39 41 w. 103, e-mail: mwisniewska@wmbp.olsztyn.pl 
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