REGULAMIN UCZESTNICTWA
w Festiwalu internetowym
z okazji TYGODNIA EDUKACJI GLOBALNEJ 2021
§1. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w Festiwalu internetowym z
okazji Tygodnia Edukacji Globalnej (dalej „Festiwal internetowy”)
organizowanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej (dalej CEO) we
współpracy z Grupą Zagranica.
2. Festiwal internetowy będzie trwał od wtorku 16 listopada 2021 do czwartku 18
listopada 2021 roku.
3. Festiwal internetowy będzie odbywał się na terenie poszczególnych szkół
uczestniczących w festiwalu oraz z wykorzystaniem sieci Internet,
przeglądarki
internetowej
i
wybranych
narzędzi
internetowych
niewymagających logowania ani instalowania żadnych dodatkowych aplikacji
(np. Padlet, Zoom).
4. Festiwal internetowy jest skierowany do uczniów i uczennic klas IV-VIII szkół
podstawowych i szkół ponadpodstawowych, którzy wezmą w nim udział w
grupach (dalej „zespoły uczniowskie”).
§2. Zgłoszenia do Festiwalu internetowego
1. Aby wziąć udział w Festiwalu internetowym, należy wypełnić formularz
zgłoszeniowy
pod
linkiem:
https://rejestracja.ceo.org.pl/content/rejestracja-na-festiwal-internetowy-teg-20
21-swiat-w-szkole-szkola-w-swiecie.
Zgłoszenia
może
dokonać
opiekun/opiekunka zespołu uczniowskiego, poprzez wypełnienie formularza
zgłoszeniowego. W celu zgłoszenia należy zaakceptować regulamin
uczestnictwa w akcji edukacyjnej CEO.
2. Rekrutacja do Festiwalu internetowego odbywa się w terminie od 18
października do 4 listopada 2021 r. W przypadku zebrania odpowiedniej liczby
zespołów przed upływem terminu nadsyłania zgłoszeń CEO zastrzega sobie
prawo do wcześniejszego zamknięcia rekrutacji.
3. Jeden opiekun/opiekunka może zgłosić maksymalnie dwa zespoły
uczniowskie liczące od 4 do 10 osób. Przy rejestracji opiekun/opiekunka
podaje nazwę zespołu, którą uczniowie i uczennice będą się posługiwać przy
wykonywaniu zadań festiwalowych oraz liczbę osób w zespole.
4. Zgłoszenie każdego zespołu uczniowskiego wymaga odrębnego wypełnienia
formularza zgłoszeniowego. W przypadku, gdy opiekun/opiekunka chce
zgłosić dwa zespoły, musi wypełnić dwa formularze zgłoszeniowe.

5. Zapraszamy do udziału zespoły od IV klasy szkoły podstawowej, jednak
zwracamy uwagę, że udział młodszych klas (zwłaszcza IV-V) będzie wymagał
więcej zaangażowania opiekuna/opiekunki. Zadania w grze będą
zróżnicowane w stosunku do wieku uczestników i uczestniczek, natomiast
pozostałe wydarzenia będą jednakowe dla wszystkich (optymalnie
dostosowane dla osób od VI klasy wzwyż).
6. Na wybrane spotkania online może obowiązywać dodatkowa rejestracja.
§3. Przebieg Festiwalu internetowego
1. Festiwal internetowy w dniach 16 - 18 listopada 2021 r. będzie składał się ze
spotkań online (dzień 1 i 3) oraz realizacji zadań festiwalowych przez zespoły
uczniowskie (dzień 2 i 3).
2. Młodzież tworzy zespoły uczniowskie i wykonuje zadania, działając na terenie
swojej szkoły, rezultaty swoich działań prezentując w internecie na platformie
festiwalowej.
3. Tematy zadań będą nawiązywać do zagadnień edukacji globalnej związanych
z obchodami Tygodnia Edukacji Globalnej 2021 r. Każde zadanie będzie
dotyczyć innego wyzwania, z którym obecnie mierzy się ludzkość.
4. W czasie Festiwalu internetowego wszystkie zespoły powinny mieć dostęp do
urządzenia z Internetem.
5. Szczegółowe informacje na temat programu i przebiegu Festiwalu
internetowego zostaną udostępnione opiekunom/opiekunkom do 8 listopada
2021 r. na adres e-mail wskazany w formularzu rejestracyjnym do Festiwalu
internetowego.
6. Uczestnictwo w wydarzeniach online nie ma charakteru obowiązkowego.
Zespół, który weźmie udział we wszystkich 3 dniach Festiwalu internetowego
otrzyma elektroniczne zaświadczenie o udziale. Zaświadczenia zostaną
przesłane do 30 listopada 2021 roku.
§4. Zgoda na wykorzystanie materiałów
opracowanych w trakcie Festiwalu internetowego
1. Z chwilą przekazania przez zespół uczniowski, w ramach Festiwalu
internetowego, jakichkolwiek utworów lub przedmiotów praw pokrewnych w
rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (dalej „Prawo autorskie”), w tym zdjęć, grafik, tekstów, filmów,
nagrań dźwiękowych, materiałów edukacyjnych, będących elementami
odpowiedzi na zadania, Organizator uzyskuje nieodpłatną, niewyłączną i
nieodwołalną licencję (dalej „Licencja”) do korzystania z tych utworów /
przedmiotów na czas nieoznaczony, z prawem do udzielania sublicencji w
granicach pierwotnej licencji, w kraju i za granicą, w całości lub we

fragmentach, jako utworu odrębnego lub wspólnie z innymi utworami, a także
do udostępniania całości lub fragmentów utworu / przedmiotu praw
pokrewnych osobom trzecim, w zakresie wszystkich znanych pól eksploatacji,
w tym wskazanych w art. 50 i 86 Prawa autorskiego, a w szczególności
następujących:
a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu/ów - wytwarzanie
egzemplarzy bez ograniczeń, w tym bez względu na technikę (np.
techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową),
ilość i wielkość nakładu;
b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których
utwór/utwory/przedmioty praw pokrewnych utrwalono, -wprowadzanie
do obrotu, najem, użyczenie oryginału albo egzemplarzy;
w zakresie rozpowszechniania utworu/utworów/przedmiotów praw
pokrewnych w sposób inny niż wskazany w lit. b powyżej: publiczne
wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i
reemitowanie (drogą przewodową/bezprzewodową), a także publiczne
udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego
dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym sieciach
informatycznych i teleinformatycznych (w tym Internet/urządzenia
mobilne).
2. Licencja obejmuje także:
a. zezwolenie do wykonywania prawa zależnego, tj. prawa do wyrażania
zgody na rozporządzanie i korzystanie z opracowań;
b. zgodę na wprowadzanie wszelkich zmian i modyfikacji koniecznych w
celu wykorzystania w ramach prowadzonej przezeń działalności;
c. upoważnienie udzielone do wykonywania w imieniu Uczestnika w
stosunku do utworów/przedmiotów praw pokrewnych praw osobistych.
3. Opiekun zespołu uczniowskiego oświadcza, że:
a. zespół uczniowski nie będzie przekazywał w związku ze Wydarzeniem
online utworów/przedmiotów praw pokrewnych naruszających prawa,
w tym prawa własności intelektualnej oraz dobra osobiste (np. prawo
do wizerunku, prywatności) osób trzecich;
b. zespołowi uczniowskiemu przysługują majątkowe prawa własności
intelektualnej w stosunku do przekazanych utworów/przedmiotów praw
pokrewnych oraz że prawa te nie są obciążone prawami osób trzecich,
nie stanowią przedmiotu jakichkolwiek postępowań prawnych, w tym

sądowych, administracyjnych lub egzekucyjnych jak również, że brak
jest jakichkolwiek przeszkód prawnych do udzielenia Organizatorowi
Licencji w zakresie określonym w Umowie.
Uczestnik zobowiązuje się naprawić wszelkie szkody związane z
nieprawdziwością powyższych oświadczeń, w tym pokryć koszty obsługi
prawnej. Ponadto w przypadku gdyby okazało się, że określone
utwory/przedmioty praw pokrewnych mogły naruszać cudze prawa, Uczestnik
zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym Organizatora w formie
pisemnej oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej.
4. W przypadku wątpliwości co do prawdziwości powyższych, wskazanych w

pkt. 4 lit. a i b, oświadczeń, Organizator może zawiesić udział zespołu
uczniowskiego w prowadzonych Wydarzeniach online do czasu wyjaśnienia.

§5. Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych podczas realizacji
Wydarzenia online jest Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO) z
siedzibą
w
Warszawie
przy
ul.
Noakowskiego
10,
email dane.osobowe@ceo.org.pl, tel. 22 8758540.
2. Organizator przetwarza dane w zakresie: adres poczty elektronicznej, imię i
nazwisko i adres szkoły/placówki opiekuna/opiekunki.
3. Dane są przetwarzane w celu realizacji umowy oraz w celu informowania o
działaniach i produktach edukacyjnych CEO.
4. Informacje o działaniach i produktach edukacyjnych CEO otrzymywane są na
podstawie wyrażonej zgody. Osoby wyrażające zgodę mają prawo w
dowolnym momencie ją wycofać. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
wycofaniem.
5. Dane o umowie, w tym Dane osobowe mogą być udostępniane sponsorom
projektów, do celów kontroli finansowej tych projektów, na podstawie
uzasadnionych prawnie interesów CEO oraz sponsorów, związanych z
potrzebą kontroli sposobu wydatkowania środków finansowych.
6. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, dane będą
przetwarzane do czasu wycofania zgody, jednak nie dłużej niż przez 5 lat od
zakończenia roku, w którym odbyła się ostatnia aktywność w działaniach
CEO, chyba że sponsor wydarzenia wymaga od nas dłuższego
przechowywania danych. W takim przypadku dane będą przechowywane
przez okres wynikający z umowy ze sponsorem na podstawie prawnie
uzasadnionego interesu CEO i sponsora, polegającego na potrzebie

zweryfikowania
prawidłowości
wydatkowania
środków
finansowych
przeznaczonych na realizację wydarzenia.
7. Dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją umowy
przechowywane do chwili upływu okresu przedawnienia roszczeń
wynikających z umowy lub do chwili upływu okresu przechowywania
dokumentacji projektu, wymaganego przez sponsorów lub do chwili upływu
okresu wynikającego z obowiązujących przepisów dotyczących prowadzenia
ksiąg rachunkowych, przy czym obowiązuje najdłuższy okres.
8. Osoby, których dane osobowe przetwarzamy mają prawo żądania dostępu do
danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo przenoszenia danych.
Dopuszczalność korzystania z poszczególnych praw zależy od podstawy
prawnej konkretnego przetwarzania.
9. Osoby, których dane osobowe przetwarzamy mają prawo wnieść skargę do
organu nadzorczego.
5. Postanowienia końcowe
1. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego regulaminu
należy przesyłać na adres poczty elektronicznej koordynatora Wydarzenia
online lub adres: dane.osobowe@ceo.org.pl lub na adres pocztowy CEO:
ul. Noakowskiego 10, 00-666 Warszawa z dopiskiem: uwagi do Wydarzeń
online.
2. CEO zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym
regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie
powiadomienia uczestników poprzez opublikowanie zmian w regulaminie na
stronie
internetowej,
dostępnej
pod
adresem:
https://globalna.ceo.org.pl/aktualnosci/dolaczcie-do-tygodnia-edukacji-globaln
ej/.

