
REGULAMIN UCZESTNICTWA
w 3 miesięcznej inicjatywie dla szkół - Kluby Dobrej Rozmowy - rozmawiajmy

o migracjach

§1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w inicjatywie dla szkół
„Kluby Dobrej Rozmowy - rozmawiajmy o migracjach” (dalej „Inicjatywa”)
organizowanej przez Centrum Edukacji Obywatelskiej (dalej CEO).

2. Wyzwanie będzie trwało od czwartku 7 kwietnia 2022 do czwartku 16 czerwca
2022 roku.

3. W ramach Inicjatywy nauczyciel stworzy Klub Dobrej Rozmowy (dalej Zespół
Uczniowski), z którym przeprowadzi zajęcia (5 spotkań), w oparciu o
dostarczone materiały edukacyjne i zadania.

4. Zespół uczniowski mogą tworzyć uczniowie i uczennice różnych klas, z
którymi nauczyciel przeprowadzi Inicjatywę na zajęciach pozalekcyjnych.
Może nim być także cała klasa, z którą nauczyciel będzie realizował program
Inicjatywy w ramach lekcji WOS-u, języka polskiego, innego przedmiotu lub
na godzinie wychowawczej.

5. Nauczyciel weźmie także udział w obowiązkowym warsztacie online
podsumowującym Inicjatywę prowadzonym przez trenerkę
antydyskryminacyjną oraz będzie miał możliwość dobrowolnego uczestnictwa
w 2 warsztatach z trenerką w trakcie realizacji Inicjatywy.

6. Inicjatywa jest skierowana do nauczycieli i nauczycielek klas IV-VIII szkół
podstawowych i szkół ponadpodstawowych, którzy wezmą w nim udział we
współpracy z klasą lub grupą uczniów i uczennic (dalej „zespoły
uczniowskie”).

§2. Zgłoszenia do Inicjatywy

1. Aby wziąć udział w Inicjatywie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy pod
linkiem:
https://rejestracja.ceo.org.pl/content/rejestracja-do-inicjatywy-kluby-dobrej-roz
mowy-rozmawiajmy-o-migracjach.

2. Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników i
uczestniczek (dalej “Uczestnik”) Inicjatywy i otrzymywaniem co dwa tygodnie
wiadomości mailowych, związanych z jego realizacją.

3. Jeden uczestnik zgłasza grupę uczniowską składająca się z minimum 5 osób.
Przy rejestracji uczestnik podaje nazwę grupy uczniowskiej.

4. Zapraszamy do udziału zespoły od IV klasy szkoły podstawowej, jednak
zwracamy uwagę, że udział młodszych klas (zwłaszcza IV-V) będzie wymagał
więcej zaangażowania nauczyciela/nauczycielki.

§3. Przebieg Wyzwania
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1. W ramach Inicjatywy Uczestnik będzie otrzymywał co dwa tygodnie
wiadomość mailową zawierającą krótki wstęp do przesłanych materiałów i
propozycję przeprowadzenia zajęć dla zespołu. Wiadomości będą wysyłane
kolejno: między 7 a 15 kwietnia (data pierwszego maila zależna od daty
rejestracji, w związku z czym termin na realizację pierwszego etapu może być
skrócony), 21 kwietnia, 5 maja 19 maja i 2 czerwca.

2. Inicjatywa została podzielona na 5 etapów. Uczestnik ma dwa tygodnie (10
dni roboczych) na realizację każdych zajęć z uczniami, licząc od dnia
otrzymania wiadomości mailowej z materiałami i wskazówkami.

● Etap 1. Dobra rozmowa w naszej grupie. Etap, w którym Uczestnik
zakłada z uczniami i uczennicami Klub Dobrej Rozmowy, przeprowadza z
nimi spotkanie (w okresie od 7 do 20 kwietnia 2022) o dobrej rozmowie i jej
korzyściach, na którym wspólnie wspólnie tworzą własne zasady dobrej
rozmowy. Ten etap obejmuje także warsztat online (w dniu 14.04.22 o
godzinie 17:00-19:00) z trenerką antydyskryminacyjną dla nauczycieli, udział
w którym jest dobrowolny. Uczestnik kończy etap poprzez wypełnienie
obowiązkowej ankiety podsumowującej.

● Etap 2. Rozmowa o naszej tożsamości. Etap, w którym Uczestnik w okresie
od 21 kwietnia do 4 maja 2022 przeprowadza z Zespołem Uczniowskim
spotkanie i rozmowę o tym jak rozumieją siebie, co czują w związku z
wydarzeniami w Ukrainie i stojącym przed ich lokalną społecznością
wyzwaniem migracyjnym. Uczestnik kończy etap poprzez wypełnienie
obowiązkowej ankiety podsumowującej.

● Etap 3. Rozmowa o spotkaniu z inną kulturą. Etap, w którym Uczestnik w
okresie od 5 do 18 maja 2022 przeprowadza z Zespołem Uczniowskim
spotkanie i rozmowę o kulturze ukraińskiej oraz doświadczeniu
wielokulturowości i wyzwaniu integracyjnym w społeczności szkolnej. Ten
etap obejmuje także warsztat online (w dniu 12 maja o godzinie 17:00-19:00)
z trenerką antydyskryminacyjną oraz nauczycielką mająca doświadczenie z
wielokulturowością w szkole, który pomoże nauczycielom przygotować się do
realizacji kolejnego etapu. Udział w warsztacie jest dobrowolny. Uczestnik
kończy etap poprzez wypełnienie obowiązkowej ankiety podsumowującej.

● Etap 4. Rozmowa o budowaniu bezpiecznej społeczności szkolnej. Etap,
w którym Uczestnik w okresie od 19 maja do 1 czerwca 2022 przeprowadza z
Zespołem Uczniowskim spotkanie i rozmowę o integracji i kulturze
włączającej w szkole oraz roli uczniów i uczennic w tym procesie. Uczestnik
kończy etap poprzez wypełnienie obowiązkowej ankiety podsumowującej.

● Etap 5. Rozmowa o migracjach w kontekście globalnych
współzależności. Etap, w którym Uczestnik w okresie od 2 do 16 czerwca
przeprowadza z Zespołem Uczniowskim spotkanie i rozmowę o globalnym
kontekście wojny w Ukrainie i kryzysie humanitarnym z nią związanym.
Podejmuje razem z nimi refleksję o globalnych współzależnościach i
sposobach na odpowiadanie lokalnych społeczności na takie globalne
wyzwania jak migracje. Ten etap obejmuje także obowiązkowy warsztat
podsumowujący online (14 czerwiec 2022 o godzinie 17:00-19:00) z
trenerką antydyskryminacyjną, podczas którego Uczestnik dowie się jak



można pracować warsztatowo w grupie z uczniem cudzoziemskim. Uczestnik
kończy etap poprzez wypełnienie ankiety podsumowującej.

3. Po przeprowadzeniu każdego z pięciu etapów Uczestnik będzie zobowiązany
do wypełnienia krótkiej ankiety podsumowującej zrealizowane z uczniami
zajęcia. Link do ankiety Uczestnik będzie otrzymywał w wiadomości mailowej
wysłanej co dwa tygodnie.  Termin wypełnienia ankiet:

a) ankieta po pierwszym etapie (Uczestnik wypełnia do 21 kwietnia 2022)
b) ankieta po drugim etapie (Uczestnik wypełnia do 5 maja 2022)
c) ankieta po trzecim etapie (Uczestnik wypełnia do 19 maja 2022)
d) ankieta po czwartym etapie (Uczestnik wypełnia do 2 czerwca 2022)
e) ankieta po piątym etapie (Uczestnik wypełnia do 16 czerwca 2022)

4. Zespół powinien mieć możliwość wykonania zadania, działając na terenie
swojej szkoły.

5. Szczegółowe informacje na temat programu i przebiegu pierwszego etapu
Inicjatywy zostaną udostępnione opiekunom/opiekunkom po rejestracji nie
wcześniej niż 7 kwietnia i nie później niż 15 kwietnia 2022 r. na adres e-mail
wskazany w formularzu rejestracyjnym do Inicjatywy. Data otrzymania
pierwszego maila będzie zależała od daty rejestracji Uczestnika.

6. Każdy uczestnik, który zakończy 5 etapową inicjatywę otrzyma
Zaświadczenie/certyfikat potwierdzający uczestniczenie w niej. Certyfikaty
zostaną przesłane drogą elektroniczną najpóźniej w dniu 24 czerwca 2022
roku. Warunkiem otrzymania certyfikatu jest założenie Klubu Dobrej
Rozmowy, przeprowadzenie pięciu spotkań z młodzieżą z wykorzystaniem
udostępnionych materiałów, wypełnienie pięciu ankiet podsumowujących
spotkania oraz udział w spotkaniu podsumowującym z trenerką
antydyskryminacyjną.

7. Wszelkie uwagi, pytania i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego
regulaminu należy przesyłać na adres poczty elektronicznej koordynatorki
Inicjatywy na adres: sylwia.domagala@ceo.org.pl

§4. Zgoda na wykorzystanie materiałów
opracowanych w trakcie Wyzwania

1. Z chwilą przekazania przez zespół uczniowski, w ramach Inicjatywy,
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
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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
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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.

 
§6. 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/programy-edukacyjne/
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