Regulamin akcji Jurorzy, sprawdzamy!
I - Postanowienia ogólne
1.

Organizatorami akcji ,,Jurorzy, sprawdzamy!” jest Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej
oraz Polska Sekcja IBBY.
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.
4. Akcja trwa od 01.03.2019 do 31.05.2019.

II - Założenia akcji
1.

Celem akcji jest przygotowanie przez młodzieżowe kluby czytelnicze recenzji książek
nominowanych, wyróżnionych i nagrodzonych w Konkursie Książka Roku 2018 Polskiej Sekcji
IBBY. Recenzje klubów czytelniczych mają charakter odpowiedzi na recenzję i noty jurorskie z
Konkursu Książka Roku 2018 Polskiej Sekcji IBBY.
2. Zadanie polega na przygotowaniu recenzji jednej wybranej książki z udostępnionej listy
książek nominowanych, wyróżnionych i nagrodzonych w Konkursie Książka Roku 2018
Polskiej Sekcji IBBY.
3. Recenzja powinna być nagrana w formie filmu.
4. Charakter filmu jest dowolny: zapis rozmowy lub dyskusji klubowej, prezentacja, wywiad,
animacja. Wyboru dokonuje klub czytelniczy.
5. Przesłana recenzja powinna spełniać następujące kryteria:
 nie być streszczeniem książki;
 przedstawiać problematykę książki;
 opowiedzieć o swoich wrażeniach i opiniach po lekturze;
 uwzględnić ocenę graficzną książki, ilustracje, okładkę, ewentualnie to jak jest
zaprojektowana (zwlaszcza gdy do oceny wybiera się książki z kategorii graficznej);
 zawierać polecenie dla kogo rekomendujecie tę książkę;
 nagranie nie powinno trwać dłużej niż 3 minuty.

III - Realizacja zadania
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Aby wziąć udział w akcji, opiekun klubu czytelniczego powinien wypełnić formularz
zgłoszeniowy udziału w akcji.
Pierwsze 10 zgłoszonych klubów otrzyma na adres zgłoszonej szkoły wybraną przez siebie
książkę z udostępnionej listy książek nominowanych, wyróżnionych i nagrodzonych w
Konkursie Książka Roku Polskiej Sekcji IBBY w roku 2018.
Reszta klubów czytelniczych proszona jest o samodzielne zdobycie i zapoznanie się z książką.
Kluby czytelnicze zapoznają się z notą jurorską oraz książką, dyskutują o nich. Ich odpowiedzią
jest wspólna recenzja książki w formie filmu.
Film powinien być przez klub umieszczony na portalu internetowym, umożliwiającym
udostępnianie filmów (np. Youtube, Vimeo), do którego link powinien zostać przesłany
koordynatorowi akcji najpóźniej do 31.05.2019.
Uczestnicy odpowiadają za prawidłowe zamieszczenie filmu w Internecie w wersji
umożliwiającej jego obejrzenie przez organizatorów. W przypadku linku niedziałającego lub
prowadzącego do filmu o ustawieniach uniemożliwiających jego obejrzenie osobom z zewnątrz,
zgłoszenie nie będzie brane pod uwagę.
Publikując film jego autorzy deklarują, że posiadają do niego pełnię praw autorskich oraz
uzyskali zgody osób w nim występujących na publikację wizerunku w Internecie
Gotowe recenzje zostaną opublikowane na stronie internetowej programu PoczytajMy, a także
na stronie internetowej Polskiej Sekcji IBBY.
Kluby czytelnicze, które zrealizują zadanie, otrzymają dyplom potwierdzający udział w akcji.

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 oraz do zawarcia z CEO umowy
o przeniesieniu praw autorskich zgodnie ze wzorem z załącznika nr 2 do niniejszego
regulaminu i przesłać je pocztą do koordynatora akcji.
2. Brak zgód i umowy z autorem/autorami filmów spowoduje brak możliwości udziału w akcji.

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.

