Regulamin akcji PoczytajMy-Czytam sobie
I - Postanowienia ogólne
1. Organizatorami akcji ,,PoczytajMy-Czytam sobie” jest Fundacja Centrum Edukacji
Obywatelskiej oraz Wydawnictwo Egmont.
2. Akcja odbywa się w ramach programu PoczytajMy.
3. Akcja skierowana jest do młodzieżowych klubów czytelniczych uczestniczących w
programie PoczytajMy w roku szkolnym 2018/2019 oraz do uczniów z pierwszej klasy
szkoły podstawowej.
4. Akcja trwa od 01.03.2019 do 31.05.2019.
II - Założenia akcji
1. Celem akcji jest zachęcenie do samodzielnego czytania uczniów z pierwszej klasy
szkoły podstawowej.
2. Zadanie polega na przeprowadzeniu co najmniej 1 spotkania czytelniczego w pierwszej
klasie szkoły podstawowej oraz spotkania podsumowującego.
3. Spotkanie czytelnicze prowadzi klub czytelniczy pod opieką opiekuna klubu.
III - Realizacja zadania
1. Aby wziąć udział w akcji, opiekun klubu czytelniczego powinien wypełnić formularz
zgłoszeniowy udziału w akcji.
2. Do akcji może przystąpić 50 klubów czytelniczych.
3. Każdy zgłoszony klub otrzyma:
 3 scenariusze spotkań czytelniczych (w formie elektronicznej)
 2 książki: ,,Rok z kocicą Izabelą”i „Pokój NIEgościnny” do zorganizowania
spotkania czytelniczego
 25 książek z serii ,,Czytam sobie" z poziomu I do samodzielnego czytania przez
pierwszoklasistów(do rozdania na spotkaniu czytelniczym)
 dyplomy dla klubu czytelniczego
 dyplomy i nagrody dla pierwszoklasistów
4. Po otrzymaniu materiałów kluby realizują zadanie.
5. Po przeprowadzeniu co najmniej 1 spotkania czytelniczego oraz spotkania
podsumowującego przesyłają do koordynatora programu PoczytajMy sprawozdanie
według ustalonego wzoru. Sprawozdanie powinno zostać wysłane do 31.05.2019.
6. Najciekawsze sprawozdania zostaną opublikowane na stronie PoczytajMy:
www.poczytajmy.ceo.org.pl oraz zalinkowane na FB akcji ,,Czytam sobie”.
IV - Prawa autorskie
1. Opiekun klubu zobowiązany jest do zebrania od rodziców/opiekunów prawnych
niepełnoletnich członków klubu zgód na przetwarzanie danych osobowych w tym
wizerunku, zgodnie ze wzorem z załącznika nr 1 do niniejszego regulaminu.
2. Brak zgód spowoduje brak możliwości opublikowania sprawozdania na stronie.
V - Postanowienia końcowe
1. Przystąpienie do akcji jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
2. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego regulaminu należy
przesyłać
na
adres
poczty
elektronicznej
koordynatora
akcji:
martyna.sedek@ceo.org.pl lub na adres pocztowy CEO: ul. Noakowskiego 10, 00-666
Warszawa z dopiskiem: uwagi do regulaminu programu PoczytajMY.
3. CEO zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.
Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie powiadomienia uczestników
akcji poprzez przesłanie informacji o zmianie za pośrednictwem poczty elektronicznej
oraz po opublikowaniu zmian w regulaminie na stronie internetowej programu
PoczytajMy.

