REGULAMIN ZBIÓRKI CHARYTATYWNEJ #bibliotekachallenge

Artykuł 1. Kto i dla kogo?
1.Organizatorem
akcji charytatywnej #bibliotekachallenge (zwanej dalej
#bibliotekachallenge) jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. Ewarysta Estkowskiego
w Kostrzynie, ul. Piasta 1. 62-025 Kostrzyn.
2. #bibliotekachallenge organizowana jest przy współpracy z:
Books spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., ul. Tuliszkowska 14d, Żychlin
62-571 Stare Miasto.
3.Beneficjentem jest biblioteka szkolna SP nr 1 im. E. Estkowskiego w Kostrzynie.
4.Wspierającym #bibliotekachallenge (dalej zwanym „Wspierającym”), jest każda
osoba fizyczna, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej, która wpłaci dobrowolnie datek na określone konto w czasie
określonym w niniejszym Regulaminie.
Artykuł 2. Na czym polega #bibliotekachallenge?
1. Celem #bibliotekachallenge jest:
a. wsparcie finansowe biblioteki szkolnej SP nr 1 w Kostrzynie celem zakupienia
brakujących lektur oraz książek popularnonaukowych i literatury pięknej dla
uczniów klas 1-8 ww szkoły,
b. włączenie rodziców w życie szkoły poprzez wspólne działania na rzecz szkoły,
c. zmiana sposobu postrzegania biblioteki: biblioteka jako otwarte i aktywne
miejsce działalności nauczycieli, uczniów i rodziców.
2. Aby wziąć udział Wspierający wpłaca dowolną kwotę na konto:
71 9075 0009 0001 2553 0016 6333
Należące do:
Rady Rodziców przy SP nr 1 w Kostrzynie
W tytule przelewu należy wpisać kod szkoły:
BIBLIOTEKA
W okresie od 1.11.2020 do 31.12.2020r.

3. Każdy Wspierający może również wziąć udział w nagraniu filmu lub audiobooka
książki zakupionej z uzyskanych funduszy od Wspierających. Filmy i audiobooki będą
wykorzystane do prowadzenia lekcji wychowawczych z zakresu edukacji czytelniczej
i medialnej w klasach 1-8 SP nr 1 w Kostrzynie. Przesłanie nagranego
filmu/audiobooka do organizatora jest jednoznaczne z przekazaniem praw autorskich
do niej organizatorom (art.50 Ustawy z dnia 4.02.1994r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych. Dz.U.1994 nr 24 poz. 83); nadesłane prace przechodzą na
własność organizatora i nie podlegają zwrotowi.
4. Wpłata datku w ramach #bibliotekachallenge jest równoznaczny z akceptacją
Regulaminu i zgodą na przetwarzanie danych uczestników w zakresie niezbędnym do
przeprowadzenia akcji. Administratorem danych jest Szkoła Podstawowa nr 1
im E. Estkowskiego w Kostrzynie. Podanie danych osobowych przez uczestników jest
dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia akcji. Każdemu uczestnikowi
przysługuje prawo do wglądu w treść przechowywanych danych osobowych i żądania
ich zmiany lub usunięcia.
Artykuł 3. Postanowienia końcowe:
1.W przypadku zaistnienia siły wyższej lub innego zdarzenia, na które Organizator nie
ma wpływu, Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia, skrócenia,
zawieszenia, przerwania lub odwołania #bibliotekachallenge. W takim przypadku
Organizator poinformuje o powodach zaistniałych zmian.
2. Niniejszy Regulamin dostępny będzie na stronie internetowej szkoły:
https://spkostrzyn.pl/

