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REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE EDUKACYJNYM 

„ANIOŁKOWE GRANIE” 

2021 – 2022 

 

patronat honorowy – Roman Kowalczyk Dolnośląski Kurator Oświaty 

patronat honorowy – Jacek Sutryk Prezydent Wrocławia 

patronat medialny – miesięcznik nauczycieli wychowania przedszkolnego „Bliżej Przedszkola”  

 

§ 1 
 

 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w Projekcie edukacyjnym „Aniołkowe Granie”. 

2. Projekt realizowany jest przez Przedszkole nr 31 im. J.Porazińskiej we Wrocławiu, przez 

Przedszkole nr 56 „Niezapominajka” we Wrocławiu oraz przez Wrocławskie Centrum Opieki                               

i Wychowania.  

3. Działania realizowane są na terenie Miasta Wrocław na rzecz rozwoju pieczy rodzinnej                                  

i propagowania idei rodzicielstwa zastępczego we Wrocławiu. 

4. Ogólny nadzór nad realizacją Projektu oraz podejmowanie decyzji dotyczących jego realizacji, 

pozostaje w gestii Departamentu Spraw Społecznych i Departamentu Edukacji we Wrocławiu. 

 

§ 2 
 

ZAŁOŻENIA PROJEKTU 

 

1. Celem ogólnym Projektu jest propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego wśród dzieci, młodzieży, 

rodziców i placówek edukacyjnych we Wrocławiu 

2. Zaplanowane w Projekcie działania obejmują: 

a) seminaria, szkolenia, konferencje; 

b) zajęcia edukacyjno- informacyjne; 

c) inne przedsięwzięcia edukacyjne; 

d) animacje lokalne, koncert; 

e) inne; 

§ 3 
 

ZASADY UDZIAŁU 

 

1. Uczestnikami Projektu mogą być placówki oświatowe, uczelnie wyższe, rodzinne formy opieki 

zastępczej oraz instytucjonalne formy pieczy zastępczej.  

2. Rekrutacja odbędzie się zgodnie z harmonogramem projektu (osobny nabór dla placówek 

wrocławskich). 

3. Przystąpienie do Projektu odbywa się na zasadach dobrowolności i pełnej akceptacji niniejszego 

regulaminu. 

4. Procedura rekrutacji (nie dotyczy Wrocławia) obejmuje następujące etapy: 

 wysłanie do 31 października 2021 roku przez zainteresowany podmiot deklaracji zgłoszeniowej 

(załącznik nr 1), na adres: aniolkowegranie@gmail.com 

 zebranie zgody rodziców bądź opiekunów prawnych na wykorzystanie wizerunku                                      

i przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji Projektu (zgody placówka przechowuje 

u siebie). 

mailto:aniolkowegranie@gmail.com
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§ 4 
 

UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PROJEKTU 

 

1. Każdy uczestników Projektu ma prawo do: 

a) Wykorzystania logo i nazwy Projektu; 

b) Wykorzystania wideoklipów Projektu; 

c) otrzymania CERTYFIKATU uczestnictwa w Projekcie (drogą mailową) oraz 

PODZIĘKOWANIA dla uczestnika Projektu; 

 

2. Każdy uczestnik Projektu zobowiązany jest do: 

a) złożenia dokumentów potwierdzających uczestnictwo w Projekcie, 

b) zamieszczania na swojej stronie internetowej oraz na portalach społecznościowych informacji        

o udziale w Projekcie – w tym logo projektu; 

 

3.  Udział uczestników Projekcie jest nieodpłatny. 

                                                                 

§ 5 

 

TWORZENIE LOKALNYCH AKCJI – ZAŁOŻENIA 

 

1. Głównym celem Projektu jest rozpowszechnianie wśród dzieci i młodzieży idei rodzicielstwa 

zastępczego. 

2. Warunkiem wykorzystania logotypów i innych materiałów Projektu jest przystąpienie do Projektu 

(deklaracja, zgoda na regulamin i przeprowadzenie koncertu „Aniołkowe Granie” lub innych form 

spotkania, w terminach określonych przez Organizatorów wg ustalonego scenariusza). 

3. Lokalne akcje odbywają się na zasadzie pełnej odpowiedzialności podmiotu, który organizuje akcję 

na danym terenie. 

4. Wszelkie kwestie organizacyjno–prawne pozostają w gestii lokalnego Organizatora/Uczestnika. 

5. Uczestnicy są zobowiązaniu do nawiązania kontaktu z wybraną przez siebie placówką 

opiekuńczą o charakterze rodzicielstwa zastępczego i przekazaniu drobnych upominków dla 

wychowanków tej placówki. 

6. Uczestnicy są zobowiązani do przeprowadzenia spotkania, koncertu charytatywnego lub innej 

formy kontaktu, adekwatnej do bieżącej sytuacji epidemiologicznej, do końca lutego 2022 roku.  

7. Uczestnicy są zobowiązani do przesłania fotorelacji po zakończonym koncercie, spotkaniu. 

8. Uczestnicy są zobowiązani do umieszczenia logo projektu na stronach internetowych 

zgłoszonej placówki i materiałach promocyjnych. 

 

§ 6 
 

ZASADY MONITORINGU I KONTROLI 

 

Uczestnicy Projektu podlegają procesowi monitoringu i ewaluacji. Organizator projektu ma prawo 

wysłać do uczestników ankiety i inne materiały służące ewaluacji projektu. Informacje wykorzystywane 

będą do podnoszenia jakości i usprawniania realizacji założeń projektu.  

 

§ 7 
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Uczestnik Projektu „Aniołkowe Granie” zobowiązany jest do przestrzegania i stosowania 

postanowień niniejszego regulaminu. 

2. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. 

3. Aktualna treść niniejszego regulaminu dostępna będzie na stronie organizatora Projektu. 
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KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

Podstawa prawna: Art.13 ust. 1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. 
UE  Nr 119). 
„Zgodnie z  art. 13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku 
informuję, że: 
1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest: 

Przedszkole nr 56 „Niezapominajka”                                                                                                                                                               

ul. Wałbrzyska 16, 52-314 Wrocław 

tel. 71 798 67 99, mail: 56niezapominajka@wp.pl 

 

2. Pana/i dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań wynikających z powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa realizowanych przez administratora na potrzeby realizacji projektu edukacyjnego „Aniołkowe 

Granie”. 

3. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa.   

4. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z instrukcji kancelaryjnej. 

5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, w przypadku ustania celu dla 

którego były przetwarzane prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także zaprzestania 

przetwarzania. 

6. W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do 

jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

jej podstawie przed jej cofnięciem.    

7. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy  przetwarzanie 

danych osobowych Pana/ią dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku. 
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