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REGULAMIN AKCJI EDUKACYJNEJ 

pn. „Lekcja o Funduszach Europejskich. Przedsiębiorczość” 
 

 

§ 1 DEFINICJE 

1. Akcja edukacyjna (inaczej „akcja”) pod nazwą „Lekcja o Funduszach Europejskich. 

Przedsiębiorczość” polegająca na przeprowadzeniu przez nauczycieli 45-minutowych 

lekcji, w oparciu o gotowy scenariusz oraz przy wykorzystaniu przekazanych 

przez Wykonawcę materiałów dydaktycznych. Projekt polegać będzie 

na przygotowaniu lekcji o przedsiębiorczości, w kontekście wykorzystania środków 

unijnych przeznaczonych dla osób młodych, opartej na scenariuszu, który posłuży 

nauczycielom za konspekt lekcyjny.    

2. Organizator – Ministerstwo Rozwoju, Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa. 

3. Wykonawca – Administrator danych osobowych: Exacto sp. z o.o.;  

ul. Siemieńskiego 20, lok. 38; 35-234 Rzeszów (adres biura), odpowiedzialna 

za realizację akcji edukacyjnej oraz administrowanie bazą danych jej uczestników.  

4. Komiks – główny materiał dydaktycznych, w którym zostanie zawarte zadanie 

konkursowe. Komiks wraz z zadaniem konkursowym dostępny w formie papierowej 

oraz w formie audiobooka, dostosowany dla osób z niepełnosprawnością wzrokową. 

5. Scenariusz lekcji oraz materiały dodatkowe – niezbędne informacje 

oraz narzędzia pracy dla nauczycieli do wykorzystania podczas zajęć lekcyjnych. 

6. Obszar realizacji projektu – pięć województw Polski Wschodniej (województwo: 

lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie).  

7. Grupa docelowa – nauczyciele oraz uczniowie szkół ponadgimnazjalnych 

(licea, technika i szkoły zawodowe zlokalizowane w pięciu województwach Polski 

Wschodniej). 

8. Uczestnik – nauczyciel szkoły ponadgimnazjalnej, prowadzący zajęcia w ramach 

akcji „Lekcja o Funduszach Europejskich. Przedsiębiorczość”.  

 

§ 2 CELE AKCJI ORAZ TERMINY  

1. Celem projektu jest popularyzacja wiedzy na temat przedsiębiorczości w kontekście 

Funduszy Europejskich, w tym Programu Polska Wschodnia (POPW), wśród uczniów 

ze szkół ponadgimnazjalnych z Polski Wschodniej.  

2. Czas trwania akcji: 15 listopada 2016 – 31 maja 2017, w tym:  

a) przyjmowanie zgłoszeń do udziału w akcji: 15 listopada – 16 grudnia 2016 r.  

b) przeprowadzanie lekcji i przyjmowanie potwierdzeń udziału w akcji: 

1 lutego – 30 kwietnia 2017 r.  

c) losowanie nagród dla uczestników akcji: 23 maja 2017 r.    
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§ 3 WARUNKI UDZIAŁU W AKCJI 

1. Akcja edukacyjna skierowana jest do szkół ponadgimnazjalnych (tj. licea, technika, 

szkoły zawodowe) zlokalizowanych na terenie pięciu województw Polski Wschodniej. 

W jednej szkole lekcje mogą odbyć się w maksymalnie dwóch oddziałach (klasach). 

W przypadku większej liczby zgłoszeń, decyzja o liczbie lekcji w danej szkole, będzie 

uzgodniona z Organizatorem i rozpatrywana na wniosek Wykonawcy oraz danej 

szkoły. 

2. W akcji mogą uczestniczyć nauczyciele oraz uczniowie z każdej szkoły 

ponadgimnazjalnej, zlokalizowanej w jednym z pięciu województw Polski Wschodniej 

tj. lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-

mazurskiego.  

3. W akcji mogą uczestniczyć również osoby z niepełnosprawnościami. Dla tych osób 

Wykonawca dostosował sposób uczestnictwa w zadaniach konkursowych 

oraz edukacyjnych. Zadanie konkursowe umieszczone w głównym materiale 

dydaktycznym (komiks) jest przygotowane dla osób z niepełnosprawnościami  

w zakresie słuchu czy wzroku (audiobook oraz zapisy w alfabecie Braille'a wkładka – 

w liczbie odpowiadającej zgłoszeniu).  

4. Warunkiem udziału w akcji edukacyjnej jest przesłanie w wersji papierowej 

na adres biura Wykonawcy: Exacto Sp. z o.o., ul. Siemieńskiego 20, lok. 38; 35-234 

Rzeszów podpisanego przez nauczyciela formularza zgłoszeniowego 

wraz z powiadomieniem dotyczącym przetwarzania danych osobowych (Załącznik 

nr 1 do Regulaminu) w terminie: 15 listopada – 16 grudnia 2016 roku. Nauczyciel 

zgłaszając się do projektu zobowiązuje się do przeprowadzenia minimalnie jednej 

godziny lekcyjnej z jedną grupą uczniów (klasą) w terminie: 1 lutego – 30 kwietnia 

2017 roku. Na podstawie informacji wskazanych w Formularzu zgłoszeniowym 

nieodpłatnie zostaną przekazane na adres szkoły materiały edukacyjne 

(m.in. scenariusz lekcji, komiksy, ćwiczenia, nagrody dla uczniów, ankiety 

ewaluacyjne) potrzebne do przeprowadzenia lekcji i wzięcia udziału w akcji. 

5. Warunkiem udziału w akcji edukacyjnej jest również przesłanie w wersji papierowej 

na adres biura Wykonawcy: Exacto sp. z o.o.; ul. Siemieńskiego 20, lok. 38; 35-234 

Rzeszów, podpisanego przez nauczyciela formularza potwierdzającego 

przeprowadzenie zajęć i/lub poświadczonego przez dyrektora danej placówki 

edukacyjnej oraz dodatkowo w przypadku załączenia materiałów z lekcji autorstwa 

własnego lub uczniów oświadczenia o udzieleniu Organizatorowi nieodpłatnej 

nieograniczonej w czasie licencji niewyłącznej na korzystanie z utworów (Załącznik 

nr 2 do Regulaminu). Przyjmowanie potwierdzeń z realizacji lekcji nastąpi w terminie: 

1 lutego – 30 kwietnia 2017 roku.  

6. Warunkiem udziału w akcji edukacyjnej jest realizacja badania ewaluacyjnego wśród 

uczniów – przeprowadzenie na zakończenie „Lekcji o Funduszach Europejskich. 

Przedsiębiorczość” ankiety ewaluacyjnej wśród uczniów na podstawie dostarczonych 

przez Wykonawcę wytycznych oraz odesłanie dokumentacji na adres biura akcji.  
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7. Każdy nauczyciel, który zgłosi się do akcji zobowiązuje się wziąć udział 

w realizowanym przez Wykonawcę badaniu ewaluacyjnym dotyczącym 

przeprowadzonej lekcji. 

8. Na bazie pozyskanej podczas lekcji wiedzy, klasa we współpracy z nauczycielem 

może wypracować dodatkowy materiał np.: w postaci dokumentacji fotograficznej 

przebiegu lekcji (przy czym rozmiar pojedynczego zdjęcia nie powinien przekraczać 

500 KB), krótkich wypracowań uczniów nawiązujących do tematu lekcji lub inny 

dodatkowy materiał stanowiący wartość dodaną przedsięwzięcia. Nie jest to element 

obligatoryjny i jest uzależniony od decyzji nauczyciela prowadzącego zajęcia.  

9. Nauczyciele w terminie: 1 lutego – 30 kwietnia 2017 roku prześlą (fakultatywnie) 

na adres biura akcji edukacyjnej lub adres e-mail: lekcja@exacto.pl materiał 

dokumentujący przebieg prowadzonej lekcji. Wybrane materiały zostaną 

opublikowane na stronie akcji edukacyjnej: www.polskawschodnia.gov.pl/lekcja. 

10. Wykonawca zapewni równy dostęp do informacji o organizowanej akcji edukacyjnej 

dla szkół / nauczycieli, poprzez działania media relations (w tym social media), 

wysyłkę informacji o akcji pocztą tradycyjną, a także działania call center.  

 

§ 4 ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD 

1. Nagrody dla uczniów.  

1) W każdej klasie nagrodzeni zostaną przez nauczyciela trzej uczniowie, którzy 

najszybciej prawidłowo rozwiążą specjalnie przygotowane zadanie. 

2) Do wygrania są 3 nagrody rzeczowe za zajęcie odpowiednio: pierwszego, 

drugiego i trzeciego miejsca. 

3) Nauczyciel uczestniczący w akcji, otrzymując materiały edukacyjne 

od Wykonawcy, zobowiązany jest do przekazania uczniom nagród w całości. 

2. Nagrody dla nauczycieli.  

1) Każdy nauczyciel, po spełnieniu warunków zawartych w niniejszym dokumencie 

(zgodnie z zapisami par. 3), będzie brał udział w losowaniu nagród. 

2) Losowanie będzie przeprowadzone 23 maja 2017 r. przez Komisję,  

w skład której wejdą przedstawiciele podmiotu realizującego akcję tj. Exacto 

Sp. z o.o. Spośród przesłanych formularzy potwierdzających zrealizowanie „Lekcji 

o Funduszach Europejskich. Przedsiębiorczość” zostanie wyłonionych metodą 

losową 25 osób (nauczycieli realizujących lekcje) tzn. 5 osób z każdego 

z 5 województw Polski Wschodniej. 

3) Przeprowadzenie „Lekcji o Funduszach Europejskich. Przedsiębiorczość”  

w więcej niż w jednej klasie uprawnia nauczyciela do składania dokumentacji  

z zajęć w liczbie odpowiadającej liczbie grup. Nie mniej jednak w jednej szkole 

ponadgimnazjalnej mogą zostać zrealizowane maksymalnie 2 lekcje  

(z zachowaniem postanowień par. 3 pkt. 1).  

4) Jeden nauczyciel może otrzymać tylko jedną nagrodę niezależnie od liczby 

przesłanych potwierdzeń z realizacji lekcji. 
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5) Wszystkie nagrody dla nauczycieli będą jednakowe.  

6) O wylosowaniu nagrody nauczyciele zostaną powiadomieni za pomocą poczty 

elektronicznej lub telefonicznie. Wyniki losowania będą również udostępnione 

na stronie internetowej akcji: www.polskawschodnia.gov.pl/lekcja. 

7) Nagrody dla wylosowanych uczestników zostaną przesłane w terminie do 31 maja 

2017 r. 

8) Dodatkowo każdy nauczyciel, który prześle formularz potwierdzenia 

przeprowadzenia lekcji, otrzyma dyplom za udział w akcji. Dyplom zostanie 

przesłany pocztą, w terminie do 31 maja 2017 r. 

9) Nagrody nie podlegają wymianie na inne ani na ich równowartość pieniężną.  

10) Organizator oświadcza, że suma wartości nagród dla jednego Zwycięzcy 

przewidziana w ramach niniejszej akcji nie przekroczy kwoty 760 PLN, o której 

mowa w art. 21 ust.1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991r.  

o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307,  

z późn. zm.). Nagrody zostaną rozliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami 

podatkowymi.  

 

§ 5 DANE OSOBOWE 

1. Nadesłane przez Uczestników na formularzach zgłoszeniowych dane osobowe mogą 

być przetwarzane przez podmiot realizujący akcję tj. Exacto Sp. z o.o. wyłącznie  

w celu wykonania obowiązków związanych z akcją oraz w celach informacyjno-

marketingowych związanych z akcją. Wszelkie pozyskane dane Uczestników 

chronione będą Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz. U. z 1997 r., Nr 133, poz. 883 z póżn. zm.). Uczestnikom akcji przysługuje prawo 

do zmiany treści danych oraz ich poprawiania. 

2. Exacto sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie [35-234] przy ulicy Siemieńskiego 20, 

lok. 38 jest Administratorem wszelkich danych zebranych w ramach i na rzecz 

organizowanej akcji pn. „Lekcja o Funduszach Europejskich. Przedsiębiorczość” 

dla młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych w Polsce Wschodniej, promującej 

Program Polska Wschodnia. Wszelkie powstałe w ramach akcji dane zostaną 

zebrane oraz przetworzone zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., Nr 133, poz. 883 z póżn. zm.).  

3. Celem przetwarzania jest utworzenie zbioru danych osobowych osób wyrażających 

chęć udziału w akcji edukacyjnej dla młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych 

w Polsce Wschodniej, w związku z jej realizacją.  

4. Jednocześnie Administrator informuje, że osoba,  której dane osobowe są zbierane  

i przetwarzane na potrzeby realizacji „Lekcji o Funduszach Europejskich. 

Przedsiębiorczość” ma prawo: dostępu do treści o swoich danych osobowych, 

dobrowolności podania danych osobowych oraz wniesienia pisemnego 

umotywowania żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu 

na szczególną sytuację osoby, której dane są przetwarzane.    
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§ 6 PRAWA AUTORSKIE 

1. Uczestnik akcji przesyłając materiały dodatkowe, o których mowa w par. 3 pkt. 8, 

oświadcza i zapewnia, że: 

a) zgodnie z oświadczeniem załączonym do formularza potwierdzającego 

przeprowadzenie zajęć (załącznik 2 do Regulaminu), udziela Organizatorowi 

nieodpłatnej nieograniczonej w czasie licencji niewyłącznej na korzystanie  

z  materiałów, o których mowa w par. 3 pkt. 8, będących utworami; 

b) przekazanie oraz korzystanie z materiałów, o których mowa w par. 3 pkt. 8, 

przez Organizatora w żaden sposób nie narusza praw osób trzecich; 

c) w przypadku wystąpienia wobec Organizatora lub wobec podmiotu 

odpowiedzialnego za realizację akcji przez osoby trzecie z roszczeniami 

z tytułu naruszenia praw autorskich osób trzecich do materiałów, o których 

mowa w par. 3 pkt. 8, Uczestnik akcji pokryje wszelkie koszty związane  

z roszczeniami takich osób; 

d) uzyskał upoważnienia od wszystkich osób przedstawionych 

na zdjęciach/filmach do wykorzystania ich wizerunków. 

2. Za niepełnoletniego ucznia oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 a), składa rodzic 

lub prawny opiekun. 

3. Ministerstwo Rozwoju i Exacto sp. z o.o. zobowiązują się do przestrzegania 

przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

 

 

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Udział w akcji jest bezpłatny. 

2. Osoba zgłaszająca się do akcji edukacyjnej „Lekcja o Funduszach Europejskich. 

Przedsiębiorczość”, jednocześnie akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.  

3. Wszelkie pytania i uwagi należy kierować na oficjalny adres akcji: lekcja@exacto.pl 

lub telefonicznie do biura projektu – nr tel.: 17 785-19-23. 

4. Elektroniczna wersja materiałów dotyczących akcji dostępna będzie na stronie: 

https://www.polskawschodnia.gov.pl/lekcja. 

5. Regulamin przygotowano również w wersji audio, dla osób posiadających 

niepełnosprawność wzrokową.  

6. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w regulaminie 

oraz jego załącznikach. 

5. O ewentualnych zmianach uczestnicy zostaną poinformowani drogą elektroniczną. 

Zmiany te zostaną również podane do wiadomości na stronie 

https://www.polskawschodnia.gov.pl/lekcja. 

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator. 

7. Akcja jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Programu Polska Wschodnia. 
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Załączniki: 
1. Formularz zgłoszeniowy wraz z powiadomieniem dotyczącym przetwarzania danych 

osobowych. 

2. Formularz potwierdzający przeprowadzenie zajęć wraz z oświadczeniami: ucznia 

pełnoletniego, rodzica / opiekuna ucznia i nauczyciela, dotyczącymi przeniesienia 

praw autorskich. 
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