
REGULAMIN 

Regulamin konkursu z okazji Tygodnia Edukacji Globalnej dla 

bibliotek w ramach programu “1Planet4All - Razem dla klimatu!”  

1. Postanowienia ogólne.  

1. Organizatorem konkursu na dofinansowanie jest  Fundacja Centrum Edukacji 

Obywatelskiej (dalej „Organizator” lub „CEO”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. 

Noakowskiego 10. 

2. Konkurs skierowany jest do bibliotek szkolnych, wiejskich, gminnych i miejskich 

posiadających ofertę dla dzieci i młodzieży w wieku 8-19 lat. 

3. Konkurs realizowany jest w ramach projektu „1Planet4All - Razem dla klimatu!” (dalej 

„Projekt”). Środki przeznaczone na konkurs pochodzą z Unii Europejskiej. 

4. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora Konkursu ul. Noakowskiego 10/5  

oraz na stronie internetowej: globalna.ceo.org.pl. 

 

2. Założenia konkursu 

1. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu i przeprowadzeniu w bibliotece 

działania dla dzieci i/lub młodzieży w wieku 10-20 lat z okazji Tygodnia Edukacji 

Globalnej (14-20.11.2022) poświęconego zmianie klimatu, zgodnie z założeniami 

wydarzenia i kryteriami określonymi w załączniku nr 1. Szczegółowe informacje o 

Tygodniu Edukacji Globalnej dostępne są na stronie: https://teg.edu.pl/. 

2. Celem konkursu jest wsparcie bibliotekarzy i bibliotekarek oraz młodzieży w zakresie:  

a. A. promocji i upowszechniania informacji na temat zmiany klimatu wśród 

społeczności lokalnej; 

b. B. aktywizacji do działania na rzecz swojej społeczności lokalnej; 

c. C. inicjatyw wzmacniających: 

i. działania na rzecz ograniczania zmiany klimatu; 

ii. działania na rzecz globalnych wyzwań. 

3. Biblioteki, które przeprowadzą najlepiej ocenione działania otrzymają pakiet 

publikacji poświęconych zmianie klimatu i globalnym wyzwaniom w kwocie 800 zł 

(osiemset złotych brutto). W ramach konkursu zostanie dofinansowanych 

maksymalnie 10 inicjatyw. 

4. Publikacje zostaną zakupione i dostarczone do bibliotek przez CEO. Nieodebranie 

przesyłki od kuriera w terminie jest jednoznacznie z rezygnacją z otrzymania 

nagrody. 

5. Projekt może zgłosić bibliotekarz, bibliotekarka (dalej “Uczestnik”). 

6. Osobą odpowiedzialną za kontakt z Organizatorem, wysłanie Opisu projektu i 

przyjęcie nagrody jest bibliotekarz, bibliotekarka. 



7. Zgłoszeń należy dokonywać za pomocą formularza: 

https://rejestracja.ceo.org.pl/content/konkurs-dla-bibliotek-z-okazji-tygodnia-edukacji-

globalnej-2022 

 

 3. Kryteria oceny wniosków 

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest uzupełnienie i wysłanie formularza 

aplikacyjnego przez Uczestnika lub Uczestniczkę (zawiera on m.in Opisu projektu 

spełniającego wymogi określone w pkt 1 ust. 2 oraz pkt 2 ust. 2. Regulaminu) 

najpóźniej do dnia 30.11.2022. Link do formularza aplikacyjnego zamieszczony jest 

na stronie globalna.ceo.org.pl. 

2. Opis przeprowadzonego zadania powinien zostać przygotowany za wzorze z 

załącznika nr 2 i musi zawierać następujące elementy: 

a. Opis przeprowadzonego działania; 

b. Opis, w jaki sposób działanie przyczyniło się do wzrostu świadomości o 

zmianie klimatu i rzeczywistej aktywizacji młodzieży na rzecz klimatu; 

c. Informację o liczbie i wieku osób, które wzięły udział w wydarzeniu; 

d. informację o wykorzystanych materiałach; 

e. Zdjęcia z wydarzenia.  

3. Komisja ocenia Opisy projektów na podstawie następujących kryteriów: 

4. Atrakcyjność przeprowadzonego działania (40 pkt); 

5. Zgodność działania z tematem konkursu (20 pkt); 

6. Adekwatność działania do grupy wiekowej (20 pkt) 

7. Dobór materiałów i atrakcji pod kątem ekologii i ponownego ich wykorzystania (20 

pkt). 

8. Maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosi 100. Dofinansowanych zostanie 10 

projektów, które uzyskają najwyższą liczbę punktów. 

9. Jedna biblioteka może otrzymać wyłącznie jeden zestaw materiałów stanowiących 

nagrodę w konkursie. 

 

4. Rozstrzygnięcie konkursu 

1. Oceny wniosków i wyboru najciekawszych projektów dokona jury złożone z 

pracowników i pracownic Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej. 

2. Wszystkie kryteria formalne wymienione w punkcie 3.1. muszą zostać spełnione, aby 

projekt został przekazany do oceny merytorycznej. 

3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 15 grudnia 2022 roku na stronie 

www.globalna.ceo.org.pl. Ze zwycięzcami będziemy się kontaktować także mailowo 

lub telefonicznie. 

4. Od oceny jury nie ma odwołania. Kwestie sporne rozstrzyga organizator konkursu. 

5. W uzasadnionym przypadku, w szczególności w sytuacji rezygnacji któregoś z 

Uczestników/Uczestniczek, którym została przyznana Nagroda, Organizator może 

zdecydować o przyznaniu Nagrody innemu Uczestnikowi/Uczestniczce Konkursu. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do nierozdysponowania całej puli środków 

przeznaczonych na nagrody oraz do zwrócenia się z prośbą o uzupełnienie 



wniosków w przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń spełniających wymagania 

punktowe. 

  

6. Informacja o danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej 

(CEO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10. W sprawie przetwarzania 

danych osobowych prosimy o kontakt pocztą elektroniczną: email 

dane.osobowe@ceo.org.pl lub telefonicznie: tel. 22 875 85 40. 

2. Organizator przetwarza dane w zakresie: imię, nazwisko, adres poczty 

elektronicznej, numer telefonu kontaktowego. 

3. Dane są przetwarzane na podstawie zgody udzielonej przez 

Uczestnika/Uczestniczkę (ART. 6 ust.1 lit. A RODO)[1] , w celu możliwości 

dochodzenia roszczeń i ochrony przed roszczeniami (ART. 6 ust.1 lit. F RODO) oraz 

w celu wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Fundacji (ART. 6 ust.1 lit. C 

RODO). Udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, 

jednak niezbędne do udziału w Konkursie. Osoby wyrażające zgodę mają prawo w 

dowolnym momencie ją wycofać, jednak będzie to równoznaczne z rezygnacją z 

udziału w Konkursie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

4. Informacje o działaniach i ofertach szkoleniowych czy konkursach 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 oświadczeniu, 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. Dane mogą również być powierzane do przetwarzania podmiotom, które świadczą 

na rzecz CEO usługi wiążące się z przetwarzaniem danych osobowych, z 

zastrzeżeniem, że te podmioty nie nabywają prawa do samodzielnego przetwarzania 

tych danych a jedynie do wykonywania poleceń CEO w tym zakresie. 

7. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, dane będą przetwarzane 

do czasu wycofania zgody. 

8. Dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją niniejszego konkursu 

przechowywane są do chwili upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z 

niniejszego konkursu 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. 

9. 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. 



10. Osoby, których dane osobowe przetwarzamy mają prawo wnieść skargę do organu 

nadzorczego PUODO). 

  

7. Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego Regulaminu należy 

przesyłać na adres poczty elektronicznej: marta.jackowska-uwadizu@ceo.org.pl lub 

na adres pocztowy Organizatora: CEO, ul. Noakowskiego 10, 00-666 Warszawa z 

dopiskiem: ”Uwagi do regulaminu konkursu dla bibliotek z okazji Tygodnia Edukacji 

Globalnej”. 

2. Organizator Projektu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym 

Regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie powiadomienia 

Uczestników programu poprzez przesłanie informacji o zmianie za pośrednictwem 

poczty elektronicznej oraz po opublikowaniu zmian w Regulaminie na stronie 

internetowej Projektu. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie 

odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz inne stosowne przepisy prawa 

polskiego. 

-------------------------------------------------------------------------------------. 

 

Załącznik nr 1: Działanie z okazji Tygodnia Edukacji Globalnej 

 

Działanie to jedno- lub kilkudniowe wydarzenie, poświęcone upowszechnianiu wiedzy o 

zmianie klimatu i zachęcające do działania na rzecz globalnych wyzwań. Wydarzenie 

powinno być przeznaczone dla wskazanej grupy odbiorców. Wydarzenie może przybrać 

różne formy: debaty na temat związany ze zmianą klimatu, pokazu filmu i dyskusji, 

happeningu, spotkania czytelniczego. Działanie powinno zakładać aktywne uczestnictwo 

młodzieży oraz trwały efekt. 

Działanie powinno być przeprowadzone z wykorzystaniem ekologicznych materiałów, 

najlepiej z materiałów do ponownego wykorzystania.  

 

Nagroda nie zostanie przyznana na działanie nie spełniające powyższych kryteriów, w 

szczególności na: 

● konkursy plastyczne zakładające tworzenie nietrwałych prac; 

● działania wymagające zakupu wielu jednorazowych materiałów; 

● działania o charakterze politycznym. 

 

Załącznik nr 2: Wzór Opisu działania 

 

Imię i Nazwisko, nazwa i adres biblioteki 



  

Temat przeprowadzonego wydarzenia 

  

Opis wydarzenia (napisz kiedy i gdzie odbyło się wydarzenie, dla kogo było 

przeznaczone, kto wziął w nim udział i ile osób, w jaki sposób działanie przyczyniło się 

do wzrostu świadomości o zmianie klimatu i rzeczywistej aktywizacji młodzieży na rzecz 

klimatu; napisz, jakie materiały zostały użyte do przygotowania i przeprowadzenia 

wydarzenia, napisz z jakich materiałów korzystaleś/aś aby wydarzenie przygotować) 

  

  

  

  

 


